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Nr. 290

3° KAMER - 2 mei 2011

1º ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, 
BESTAAN, BEWIJS) - ONGEVAL OP DE WEG VAN EN NAAR HET WERK - ARTIKEL 46, §1, 5°, 
ARBEIDSONGEVALLENWET - TOEPASSING

2º ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — ALGEMEEN - 
RECHTSVORDERING TEGEN DE WERKGEVER - ARTIKEL 46, § 1, 5°, ARBEIDSONGEVALLENWET - 
TOEPASSING

1º en 2° Artikel 46, §1, 5° Arbeidsongevallenwet heeft alleen betrekking op de in artikel 8  
Arbeidsongevallenwet bepaalde ongevallen, zodat dit artikel, vóór de toevoeging van artikel  
46,  §1,  6°  geen toepassing  vond ingeval  het  ongeval  een arbeidsongeval  betrof  zoals  
bedoeld in artikel 7 Arbeidsongevallenwet, wanneer dit ongeval een verkeersongeval op de  
openbare weg is. (Artikel 46, §1, 5°, Arbeidsongevallenwet)

(MENSURA, gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen T. SEAPORT TERMINALS nv e.a.)

ARREST

(AR C.10.0427.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 8 oktober 2008.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 maart 2011 verwezen 
naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 46, §1, 5°, Arbeidsongevallenwet bepaalde en bepaalt nog steeds dat 
ongeacht  de  uit  deze  wet  voortvloeiende  rechten,  de  rechtsvordering  inzake 
burgerlijke  aansprakelijkheid  steeds mogelijk  blijft  voor de getroffene  of  zijn 
rechthebbenden tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, wanneer 
het ongeval zich voordoet op de weg naar en van het werk.
Deze bepaling heeft alleen betrekking op de in artikel 8 Arbeidsongevallenwet 
bedoelde ongevallen.
2. Het middel dat geheel ervan uitgaat dat artikel 46, §1, 5°, Arbeidsongevallen-
wet, vóór de toevoeging van artikel 46, §1, 6°, ook toepassing vond ingeval het 
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ongeval  een  arbeidsongeval  betrof  zoals  bedoeld  in  artikel  7 
Arbeidsongevallenwet, wanneer dit ongeval een verkeersongeval is op een plaats 
als bedoeld in artikel 2, §1, eerste lid, WAM 1989, faalt naar recht.
3. De voorgestelde prejudiciële vraag gaat uit van de onjuiste rechtsopvatting dat 
artikel 46, §1, 5°, Arbeidsongevallenwet, vóór de toevoeging van artikel 46, §1, 
6°, toepassing vond ingeval het ongeval een arbeidsongeval betrof zoals bedoeld 
in artikel 7 Arbeidsongevallenwet, wanneer dit ongeval een verkeersongeval op 
de openbare weg is.
Het Hof dient de voorgestelde prejudiciële vraag aldus niet te stellen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

2 mei  2011 – 3° kamer –  Voorzitter: R.  Boes,  afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: G. 
Jocqué –  Gelijkluidende conclusie: R.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaten: C.  De 
Baets, M. Mahieu en H. Geinger.

Nr. 291

3° KAMER - 2 mei 2011

LOON — RECHT OP LOON - DEELTIJDSE ARBEID - WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR LAGER DAN DE 
MINIMUMGRENS - VERSCHULDIGD LOON - ARTIKEL 11BIS, ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET - 
TOEPASSING

Artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet is vreemd aan de vaststelling van het loonbedrag  
dat verschuldigd is voor een deeltijdse tewerkstelling tot beloop van een derde van een  
voltijdse betrekking. (Art. 11bis, Arbeidsovereenkomstenwet)

(RSZ T. SWENDEN nv)

ARREST

(AR S.10.0036.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen 
van 14 september 2007.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
(...)
Eerste middel in zijn geheel
3. Artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat in de regel de wekelijkse 
arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer niet lager mag zijn dan 
een  derde  van  de  wekelijkse  arbeidsduur  van  de  voltijds  tewerkgestelde 
werknemers.  De  Koning  of  een  collectieve  arbeidsovereenkomst  kunnen  van 
deze  regel  afwijken.  Wanneer  de  overeenkomst  prestaties  vastlegt  die  lager 
liggen dan de grenzen die door of krachtens deze wet zijn vastgesteld, is het loon 
nochtans verschuldigd op basis van deze minimumgrenzen.
Deze bepaling is vreemd aan de vaststelling van het loonbedrag dat verschuldigd 
is voor een deeltijdse tewerkstelling tot beloop van een derde van een voltijdse 
betrekking.
In  zoverre  het  middel  schending  aanvoert  van  artikel  11bis,  laatste  lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet, faalt het naar recht.
4.  In  zoverre  het  middel  schending  aanvoert  van  de  overige  als  geschonden 
aangewezen wetsbepalingen, is het geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde 
schending van artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
(...)

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden arrest,  behalve in zoverre  het  uitspraak doet over de 
vordering van de eiser gestoeld op artikel 11bis Arbeidsovereenkomstenwet.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Houdt  de  overige  kosten  aan  en  laat  de  beslissing  daaromtrent  aan  de 
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

2 mei  2011 – 3° kamer –  Voorzitter: R.  Boes,  afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: B. 
Deconinck – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: A. De 
Bruyn en P. Wouters.

Nr. 292

2° KAMER - 3 mei 2011
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - PLEITNOTA - TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - HOF VAN ASSISEN - ARREST DAT DE VERKLARING VAN DE JURY BEVAT - 
CASSATIEBEROEP - TIJDSTIP

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - ARREST DAT DE VERKLARING VAN 
DE JURY BEVAT - CASSATIEBEROEP - TIJDSTIP

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
EINDBESLISSING - HOF VAN ASSISEN - TERMIJN

5º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - CASSATIEBEROEP - TERMIJN

6º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - VERSCHRIJVING IN 
EEN AKTE - MATERIËLE VERGISSING - RECHTZETTING

7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — ALGEMEEN - LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP 
- OVERMACHT - BEGRIP

8º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VOORZITTER - MEDEDELING DAT DE 
BESCHULDIGDE ZICH IN CASSATIE KAN VOORZIEN EN BINNEN WELKE TERMIJN

9º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VERBAND MET BESTREDEN 
BESLISSING - HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN SCHULDIGVERKLARING - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

10º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

11º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - HOF VAN ASSISEN - 
CASSATIEBEROEP TEGEN DE VEROORDELING - ONWETTIGHEID VAN EEN TUSSENARREST - GEVOLG - 
DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP

12º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - CASSATIEBEROEP TEGEN DE VEROORDELING - 
ONWETTIGHEID VAN EEN TUSSENARREST - GEVOLG - DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP

1º Niet ontvankelijk wegens schending van artikel 420bis, eerste en tweede lid, Wetboek  
van Strafvordering, is een pleitnota met aangehechte stukken, neergelegd ter griffie van het  
Hof minder dan acht vrije dagen voor de rechtszitting en na verloop van meer dan twee  
maanden sedert de datum waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven1.

2º en 3° Artikel 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 154  
Wet Assisen bepaalt dat, behoudens in geval van vrijspraak en toepassing van artikel 336  
van hetzelfde wetboek, het cassatieberoep tegen het arrest dat de verklaring van de jury en  
in voorkomend geval de motivering bevat, dient te worden ingesteld samen met het cassa-
tieberoep tegen het eindarrest, bedoeld in artikel 3592.

1 Zie Cass., 19 april 2006, AR P.05.1547.F, AC, 2006, nr. 220; 10 april 2007, AR P.07.0370.N, AC, 
2007, nr. 176.
2 Zie de conclusie van het OM.
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4º  en  5°  Artikel  373  (oud)  Wetboek  van  Strafvordering,  thans  artikel  359,  eerste  lid,  
Wetboek van Strafvordering ingevolge artikel 184 Wet Assisen, bepaalt dat het cassatiebe-
roep tegen de eindbeslissing die in de aanwezigheid van de beklaagde of de beschuldigde  
is uigesproken, moet worden ingesteld binnen de termijn van vijftien vrije dagen na de dag  
waarop het arrest is uitgesproken; behoudens overmacht is het cassatieberoep dat buiten  
deze termijn is ingesteld, niet ontvankelijk3.

6º Het Hof kan een verschrijving in een akte rechtzetten wanneer uit de context van de  
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zonder twijfel blijkt dat het een materiële  
vergissing betreft4.

7º Overmacht waardoor het cassatieberoep dat na het verstrijken van de wettelijke termijn  
is ingesteld, ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van  
de eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen; de fouten of  
nalatigheden van een lasthebber binden de lastgever wanneer zij worden begaan binnen  
de  perken  van  de  lastgeving  en  leveren  op  zichzelf  voor  de  lastgever  geen  vreemde 
oorzaak, toeval of overmacht op5.

8º Na de einduitspraak dient de voorzitter van het hof van assisen niet afzonderlijk melding  
te maken van het feit dat de beschuldigde cassatieberoep kon instellen zowel tegen het  
arrest dat de verklaring van de jury en de motivering ervan bevat als tegen het eindarrest6.  
(Art. 346, Wetboek van Strafvordering)

9º en 10° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel gericht tegen het arrest van het hof van  
assisen dat de verklaring van de jury bevat indien tegen die beslissing geen ontvankelijk  
cassatieberoep werd ingesteld7.

11º en 12° Artikel 408 Wetboek van Strafvordering houdt in dat de beschuldigde die cassa-
tieberoep  heeft  ingesteld  tegen  de  door  het  hof  van  assisen  tegen  hem  uitgesproken  
veroordeling, tot  staving van dat cassatieberoep zich enkel op de onwettigheid van een  
tussenarrest,  waartegen geen ontvankelijk cassatieberoep is ingesteld, kan beroepen, in  
zoverre  het  eindarrest  door  die  onwettigheid  kan worden aangetast  en  ofwel  deze het  
gevolg is van hetzij een schending of verzuim door dat tussenarrest van een rechtsvorm die  
op straffe van nietigheid is voorgeschreven, ofwel in geval van onbevoegdheid, ofwel in  
geval van verzuim of van weigering om uitspraak te doen over een of meer verzoeken van  
de beschuldigde of over een of meer vorderingen van het openbaar ministerie, die ertoe  
strekken om gebruik te maken van een bevoegdheid of een recht door de wet verleend8.

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

Eerste advocaat-generaal M. De Swaef heeft in hoofdzaak gezegd. 
Het feit dat deze zaak bij de behandeling ten gronde heel wat reacties en emoties heeft  
losgemaakt,  soms zelfs  op het ongepaste  of onwelvoeglijke af,  hoeft  natuurlijk niet te 
verwonderen, gelet op het vrij uitzonderlijk karakter van de feiten, met name een moord-
aanslag op een liefdesrivale (de "parachutemoord").
Dat daarentegen de cassatieprocedure zowel de media als het parlement9 heeft gehaald is 
op zich merkwaardig, nu de rechtspleging voor het Hof van Cassatie van zuiver juridisch 
technische aard is. De meningen die aldus reeds over het cassatieberoep van E. C. zijn  
verspreid geworden, zijn vanzelfsprekend voorbarig. Het behoort enkel aan het Hof over  

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Hand., Kamer, 2010-2011, Commissie voor de Justitie, Beknopt Verslag, 8 feb. 2011, Vraag van 
Mevrouw CARINA VAN CAUTER, 40.
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het cassatieberoep uitspraak te doen en dat uiteraard zonder rekening te houden met welke  
eerdere stellingname ook. Recht wordt in de rechtszaal gesproken en niet daarbuiten, noch 
in de media, noch in de politiek, noch op straat.
Hoe doet zich procedureel de toestand voor?
Ingevolge de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM), 
inzonderheid door het arrest TAXQUET van 13 januari 200910, werd de Belgische wetge-
ving  over  de  procedure  in  assisen  gewijzigd11.  Aangezien  thans  ook  de  al  dan  niet 
schuldigverklaring van de beschuldigde door de jury dient te worden gemotiveerd omvat  
de  procedure  voortaan  minstens  2  arresten  van  het  hof  van  assisen:  1  omtrent  de 
schuldigverklaring (artikel 337 Wetboek van Strafvordering) en 1 omtrent de straf (artikel 
344 Wetboek van Strafvordering)12. Dat is al zo sinds meer dan 1 jaar en dus niet echt 
nieuw meer.
Bij toepassing van de wet werd, bij arrest van 20 oktober 2010 van het hof van assisen  
van de provincie Limburg, E. C. door de jury schuldig bevonden, met aanduiding van de 
motieven die tot deze schuldigverklaring hebben geleid.
Bij arrest van 21 oktober 2010, dus 's anderendaags, werd E. C. veroordeeld tot o.m. 30 
jaar opsluiting.
Tenslotte werd bij arrest van 29 oktober 2010 uitspraak gedaan over de civielrechtelijke 
vorderingen.
Het probleem ligt bij de cassatieberoepen die werden ingesteld tegen deze arresten.
Bij akte, verleden in de gevangenis te Hasselt op 25 oktober 2010, tekende E. C. cassatie -
beroep aan tegen het arrest van 21 oktober 2010, d.i. het arrest dat haar tot straf heeft  
veroordeeld.
Bij  akte,  verleden op de griffie  van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren op 4 
november 2010, werd namens haar advocaten door een advocaat cassatieberoep ingesteld 
tegen het arrest van 29 oktober 2010 dat, zoals gezegd,  uitspraak deed over de civiele  
vorderingen van de burgerlijke partijen.
Maar het is pas op 21 januari 2011 dat C. in de gevangenis te Hasselt cassatieberoep heeft 
ingesteld tegen het arrest van schuldigverklaring van 20 oktober 2010.
Dit cassatieberoep, ingesteld meer dan 15 vrije dagen na het arrest van veroordeling op 21 
oktober 2010, is laattijdig en dus niet ontvankelijk. Artikel 337, derde lid, Wetboek van  
Strafvordering  bepaalt  uitdrukkelijk  dat  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van 
schuldigverklaring moet worden ingesteld samen met het cassatieberoep tegen het eindar-
rest. Dat is hier niet gebeurd.
Om die nalatigheid pogen te verschonen worden in de namens C. neergelegde memorie 
allerlei redenen aangehaald.
Ik zet ze even op een rijtje.
1. Dat C. slechts tijdig cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van veroordeling en  
niet tegen de schuldigverklaring is, aldus de memorie, te beschouwen als een materiële 
vergissing die uw Hof kan rechtzetten. De akte, opgesteld in de gevangenis, zou slechts 
een gebruikelijke stijlformule zijn en niet overeenstemmen met de wilsuitdrukking van E.  
C. Van die bewering wordt geen bewijs voorgebracht.

10 EMMANUELLE DE BOCK, Het arrest Taxquet en de motivering van het verdict van het hof van assisen,  
RW, 2008-2009, 1272.
11 Wet van 21 dec. 2009 tot hervorming van het hof van assisen (BS 11 jan. 2010, 751); ADRIEN 
MASSET en DAMIEN VANDERMEERSCH, La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'as -
sises: première lecture critique, JT, 2010, 221.
12 Zie Cass. 10 feb. 2010, AR P.09.1697.F, AC 2010, nr. 94 en Cass. 10 feb. 2010, AR P.09.1748.F, 
AC 2010, nr. 96 met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH.
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En die authentieke akte is duidelijk: er wordt in vermeld dat cassatieberoep wordt inge-
steld: "tegen het arrest uitgesproken door het hof van assisen te Tongeren op 21 oktober 
2010 waardoor zij werd veroordeeld tot 30 jaar opsluiting uit hoofde van moord en verder 
tegen alle beschikkingen van dit arrest". "Getekend C. E."
Dit stuk is dus niet voor dubbelzinnige uitleg vatbaar. Er wordt enkel opgekomen tegen 
het arrest dat straf oplegt. Er iets anders in lezen zou miskenning van de bewijskracht van  
deze akte betekenen. En dat kan niet. Het is iedere rechter verboden in een akte iets te  
lezen dat er niet in staat (artikelen 1319 e.v. Burgerlijk Wetboek). Het Hof vernietigt de  
beslissingen van de rechters die zich hieraan schuldig maken13. Het Hof kan zich daaraan 
dan zelf niet bezondigen. Overigens bewijst het feit dat E. C. maanden later - en dus laat-
tijdig - in de gevangenis een akte van verklaring van cassatieberoep tegen het arrest van  
schuldigverklaring liet opstellen, dat er geen sprake kan zijn van enige materiële vergis -
sing in wiens hoofde ook.
2. Er zou verder, aldus de memorie van C., minstens sprake zijn van overmacht m.b.t. het  
laattijdig  cassatieberoep  ingesteld  op  21  januari  2011  tegen  het  arrest  van 
schuldigverklaring van 20 oktober 2010. De bevoegde ambtenaar in de gevangenis die 
haar cassatieberoep van 25 oktober 2010 tegen de veroordeling tot straf optekende, zou  
een  onaangepaste  stijlformule  die  niet  beantwoordde  aan  de  wettelijke  verplichtingen 
hebben gebezigd. Die aanvoering vindt nergens steun. Integendeel, E. C. werd bijgestaan 
door advocaten. Meer nog, deze advocaten tekenden in haar naam een geldig cassatiebe-
roep aan tegen het arrest dat op civiel gebied uitspraak deed en dat gebeurde op een ogen-
blik dat ook nog tijdig cassatieberoep hadden kunnen worden ingesteld tegen het arrest 
van schuldigverklaring! Er was dus blijkbaar enige ruis op de lijn tussen de advocaten en 
hun cliënte. Een gebeurlijk falende rechtsbijstand is ongetwijfeld betreurenswaardig, maar 
dient niet op anderen te worden verhaald.
Overigens verbinden de eventuele  fouten van de lasthebber de lastgever  en die fouten 
kunnen op zichzelf voor die lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht zijn14.
Er kan dus geen sprake zijn van enige overmacht.
Deze zaak maakt nog maar eens duidelijk dat cassatieberoep een rechtsmiddel is dat niet  
lichtvaardig mag worden gehanteerd en bezinning én overleg vereist.
3. Waar men tenslotte de verantwoordelijkheid van wat is gebeurd ook nog tracht in de 
schoenen te schuiven van de voorzitter van het hof van assisen, zou men allicht beter de 
eigen verantwoordelijkheid opnemen.
Bij het einde van de procedure heeft de voorzitter de veroordeelde meegedeeld, overeen-
komstig artikel 366, thans 346 Wetboek van Strafvordering,  dat zij cassatieberoep kan 
instellen binnen een termijn van 15 vrije dagen. Die termijn geldt zowel voor het cassatie -
beroep tegen de schuldigverklaring als tegen de veroordeling tot straf zodat de voorzitter 
van het hof van assisen heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen. Het behoort niet 
tot de taak van de voorzitter van het hof van assisen de veroordeelde nader te informeren  
over de draagwijdte en de gevolgen van een eventueel cassatieberoep. Die taak is wegge-
legd voor de advocaten.
Kortom, wat de geldigheid van de cassatieberoepen betreft kan het Hof enkel de wette-
lijke vaststellingen doen, maar kan het aan de feiten niets meer veranderen. Procedurere-
gels gelden voor iedereen op gelijke wijze. Die gelijkheid waarborgt het fair proces.
Ten  gronde  is  het  enige  cassatiemiddel  enkel  gericht  tegen  het  arrest  van 
schuldigverklaring  van  20  oktober  2010  waartegen,  zoals  gezegd,  geen  ontvankelijk 
cassatieberoep is ingesteld en dat dus definitief is geworden.

13 BRUNO MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, nr 493.
14 Cass. 24 jan. 1974, AC, 1974, 576 en de noot (get.) W.G.
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Artikel 337 Wetboek van Strafvordering vereist dat het cassatieberoep tegen het arrest van 
schuldigverklaring moet worden ingesteld samen met het cassatieberoep tegen het arrest  
van veroordeling. Dit is in deze zaak niet gebeurd. Het cassatiemiddel is dan ook onont-
vankelijk. De stelling zoals in de memorie ontwikkeld, dat een niet ontvankelijk cassatie -
beroep toch een ontvankelijk cassatiemiddel zou kunnen opleveren, maakt ieder cassatie-
beroep tegen het arrest  van schuldigverklaring nutteloos en de wetsbepaling die voor-
schrijft  dat  zulk  cassatieberoep  moet  worden  ingesteld  samen  met  het  cassatieberoep 
tegen het arrest van veroordeling, wordt hierdoor volkomen overbodig. Dat was niet de 
bedoeling  van  de  wetgever  zodat  de  zienswijze,  ontwikkeld  in  de  memorie,  niet  kan 
worden gevolgd.
Tenslotte wordt er voorgehouden dat, indien het Hof het cassatiemiddel niet-ontvankelijk  
zou verklaren, er aanleiding is tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwet -
telijk Hof over een mogelijke ongelijkheid, voortvloeiende uit artikel 408 Wetboek van 
Strafvordering. Dat artikel bepaalt dat het cassatieberoep tegen het eindarrest ook andere 
nietigheden dan deze in het eindarrest aan de beoordeling van uw Hof onderwerpt, met 
name nietigheden hetzij in het arrest van verwijzing naar het hof van assisen van de kamer  
van inbeschuldigingstelling, hetzij in de procedure voor het hof van assisen zelf.
Het verschil in behandeling tussen door het hof van assisen veroordeelde personen zou, 
aldus de eiseres, hierin bestaan dat een persoon die geen ontvankelijke cassatiemiddelen  
kan aanvoeren tegen een tussenarrest dat hem schuldig verklaart, wanneer hij enkel cassa-
tieberoep tegen het eindarrest heeft aangetekend, en de door hem aangevoerde middelen  
op de onwettigheid van het tussenarrest betrekking hebben, zich in een ongelijke situatie 
bevindt t.a.v. een persoon die geen cassatieberoep heeft aangetekend tegen een tussenar-
rest waarin uitspraak wordt gedaan over andere geschillen dan over de schuld, maar enkel 
tegen het eindarrest, en niettemin ontvankelijke cassatiemiddelen kan aanvoeren tegen het 
tussenarrest.
De prejudiciële vraagstelling gaat evenwel voorbij aan de uitdrukkelijke toekenning van 
een afzonderlijk cassatieberoep tegen het arrest van schuldigverklaring.
Voorts moet er ook rekening worden gehouden met andere redenen van niet-ontvankelijk-
heid van het cassatiemiddel. Want welk antwoord op de vraag ook zou worden gegeven, 
het aangevoerde cassatiemiddel blijft niet ontvankelijk.
Vooreerst  omdat  artikel  408  Wetboek  van  Strafvordering  hier  naar  zijn  inhoud geen 
toepassing kan vinden.
Het  cassatiemiddel  voert  geen  schending of  verzuim van  enig door  het  Wetboek van  
Strafvordering op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm aan: het betwist het vooron-
derzoek, en niet het onderzoek ter zitting van het hof van assisen zoals vereist door artikel 
40815.
Ten tweede is hoe dan ook het cassatiemiddel niet ontvankelijk om redenen, vreemd aan  
voornoemd artikel 408.
De grief werpt inderdaad de niet-toepassing van de "Salduz-leer" van het EHRM op, en 
met name de niet-naleving van het recht op bijstand van een advocaat tijdens de verhoren.  
Deze grief werd echter noch bij de kamer van inbeschuldigingstelling bij de verwijzing 
van de zaak naar het hof van assisen, noch voor dit hof van assisen bij aanvang van de  
procedure middels conclusie zoals vereist  door artikel 312bis,  thans 291 Wetboek van 
Strafvordering voorgedragen. Dit verweer kan hier en nu niet worden onderzocht voor de 
eerste maal,  omdat  dit  een onderzoek van  feitelijke  gegevens  vereist  die het  Hof van 
Cassatie zelf niet mag uitvoeren16.

15 Cass. 28 feb. 1977, AC, 1977, 704.
16 Cass. 16 maart 2011, AR P.11.0017.F., AC, 2011, nr. 203.
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De afwezigheid  van  dat  voor  de  feitenrechter  gevoerde  verweer  sluit  meteen  ook  de 
toepassing uit  van  het  tweede  lid  van  artikel  408 Wetboek van  Strafvordering  dat  de 
vernietiging van het veroordelend arrest voorschrijft in geval van verzuim of van weige-
ring om uitspraak te doen over  een of meer  verzoeken  van de beschuldigde die ertoe 
strekken gebruik te maken van een bevoegdheid of een recht door de wet verleend.
De voorgestelde prejudiciële vraag is dus niet relevant en ze dient derhalve niet te worden 
gesteld17.
Er zijn geen ambtshalve middelen voor te stellen.
Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR P.10.1865.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 
provincie Limburg van 21 oktober 2010 dat de eiseres veroordeelt "tot 30 jaar 
opsluiting  uit  hoofde  van  moord,  en  verder  tegen  alle  beschikkingen  van  dit 
arrest".
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 
provincie Limburg van 29 oktober 2010 dat uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen.
Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 
provincie Limburg van 20 oktober 2010 dat  de verklaring van de jury en de 
motivering bevat.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Zij legt eveneens een pleitnota met stukken neer. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de pleitnota
1. De eiseres heeft op 15 april 2011 een "pleitnota" met stukken neergelegd ter 
griffie van het Hof, dit is zowel minder dan acht vrije dagen voor de rechtszitting 
als na verloop van meer dan twee maanden sedert  29 november 2010, datum 
waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven. 
De  pleitnota  en  de  aangehechte  stukken  zijn  wegens  schending  van  artikel 
420bis, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep III

17 LUC HUYBRECHTS en MICHAËL TRAEST, De weigering door het Hof van Cassatie om aan het Arbitra-
gehof een prejudiciële vraag te stellen, in: De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke 
Macht en de Raad van State, die Keure, 2006, 195.
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2. Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 
provincie Limburg van 20 oktober 2010 dat  de verklaring van de jury en de 
motivering ervan bevat.
3. Artikel 236, §1, tweede gedachtestreepje, van de wet van 21 december 2009 
tot  hervorming van het  hof van assisen (hierna:  Wet  Assisen) bepaalt  dat  de 
zaken waarvoor de kamer van inbeschuldigingstelling bij  de inwerkingtreding 
van deze wet  reeds  een  arrest  van verwijzing naar  het  hof  van assisen heeft  
gewezen, maar die nog niet voor het hof van assisen werden behandeld, zoals te 
dezen het geval is, afgehandeld worden overeenkomstig de bepalingen die van 
toepassing waren op het ogenblik waarop het verwijzingsarrest werd gewezen, 
met uitzondering van de artikelen 341, 342, 348 tot 352 en 357 Wetboek van 
Strafvordering,  die  de  motivering  van  de  schuldvraag  betreffen.  De  artikelen 
136,  137,  148  tot  151,  153  en  154  Wet  Assisen  zijn  dienaangaande  van 
toepassing en de artikelen 326, 327, 332 tot 337 Wetboek van Strafvordering, 
zoals zij vóór de inwerkingtreding van deze wet luidden, blijven bij wijze van 
overgangsmaatregel van kracht.
Artikel 262 (oud) Wetboek van Strafvordering, thans artikel 355 Wetboek van 
Strafvordering ingevolge artikel 177 Wet Assisen, bepaalt dat de arresten van het 
hof van assisen, onder voorbehoud van verzet, slechts kunnen worden bestreden 
door het rechtsmiddel van cassatie en in de vorm bij de wet bepaald.
Artikel 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 
154 Wet Assisen, dat te dezen van toepassing is, bepaalt dat, behoudens in geval 
van  vrijspraak  en  toepassing  van  artikel  336  van  hetzelfde  wetboek,  het 
cassatieberoep tegen het arrest dat de verklaring van de jury en in voorkomend 
geval  de  motivering  bevat,  dient  te  worden  ingesteld  samen  met  het 
cassatieberoep tegen het eindarrest, bedoeld in artikel 359.
Artikel  373  (oud)  Wetboek  van  Strafvordering,  thans  artikel  359,  eerste  lid, 
Wetboek van Strafvordering ingevolge artikel 184 Wet Assisen, bepaalt dat het 
cassatieberoep tegen de eindbeslissing die in de aanwezigheid van de beklaagde 
of de beschuldigde is uitgesproken, moet worden ingesteld binnen de termijn van 
vijftien  vrije  dagen  na  de  dag  waarop  het  arrest  is  uitgesproken.  Behoudens 
overmacht  is  het  cassatieberoep  dat  buiten  deze  termijn  is  ingesteld,  niet  
ontvankelijk.
4.  Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan,  blijkt  dat  het 
cassatieberoep III is ingesteld op 21 januari 2011, dit is na verloop van de bij  
artikel 359 Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van vijftien vrije dagen 
na de dag waarop het eindarrest op tegenspraak is uitgesproken, te weten op 21 
oktober 2010.
5. De eiseres voert twee argumenten aan om het cassatieberoep tegen het arrest 
van 20 oktober 2010 houdende de verklaring van de jury en de motivering ervan 
alsnog ontvankelijk te verklaren.
Vooreerst voert de eiseres aan dat de akte van 25 oktober 2010 die de verklaring 
van het  cassatieberoep  I  inhoudt,  door een materiële  vergissing als  bestreden 
arrest enkel het arrest van het hof van assisen van 21 oktober 2010 vermeldt,  
terwijl dit cassatieberoep van de eiseres ontegensprekelijk in werkelijkheid ook 
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tegen het arrest van 20 oktober 2010 houdende de verklaring van de jury en de 
motivering ervan was gericht.
Ondergeschikt voert de eiseres aan dat er minstens in haren hoofde sprake is van 
overmacht in de mate waarin de door de afgevaardigde van de directeur van de 
gevangenis  gebruikte  formulering in  de akte van het  cassatieberoep  I  van 25 
oktober 2010 voor haar een situatie van overmacht uitmaakte waardoor het door 
haar op 21 januari 2011 aangetekende cassatieberoep III tegen het arrest van 20 
oktober 2010 houdende de verklaring van de jury en de motivering ervan alsnog 
tijdig en rechtsgeldig werd ingesteld, mitsdien ontvankelijk is.
6. Het Hof kan een verschrijving in een akte rechtzetten wanneer uit de context 
van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zonder twijfel blijkt dat het 
een materiële vergissing betreft.
Of een bepaalde vermelding in een akte al dan niet een manifeste verschrijving is 
die het Hof vermag recht te zetten, vereist een beoordeling van feiten. Het Hof 
kan daarbij enkel rekening houden met de stukken waarop het vermag acht te 
slaan. Voor het overige wordt het Hof immers verplicht tot een onderzoek en 
beoordeling  van  feiten  waarvoor  het  krachtens  artikel  147  Grondwet  niet 
bevoegd is.
Zo kan het Hof geen rekening houden met verklaringen in "allerhande media" of 
beweerde verklaringen ten aanzien van de afgevaardigde van de directeur van de 
gevangenis te Hasselt die anders zouden zijn dan deze, weergegeven in de akte 
van het cassatieberoep I die niet van valsheid is beticht.
7. De bewoordingen van de akte waarbij het cassatieberoep I werd ingesteld, zijn 
klaar en duidelijk. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt  
niet dat de eiseres op dat ogenblik cassatieberoep heeft willen instellen tegen een 
ander arrest dan het in de akte vermelde arrest of dat de afgevaardigde van de 
directeur  van  de  strafinrichting  de  wilsuiting  van  de  eiseres  verkeerd  heeft  
begrepen en weergegeven.
Er is aldus geen grond om aan te nemen dat de akte van het cassatieberoep I 
steunt op een achterhaalde stijlformule en een materiële vergissing zou bevatten 
die het Hof kan rechtzetten.
8.  Overmacht  waardoor  het  cassatieberoep  dat  na  het  verstrijken  van  de 
wettelijke termijn is ingesteld, ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een 
omstandigheid  buiten de wil  van  de eiser,  die  deze omstandigheid  niet  heeft 
kunnen voorzien noch voorkomen.
De fouten of nalatigheden van een lasthebber binden de lastgever wanneer zij 
worden begaan binnen de perken van de lastgeving en leveren op zichzelf voor 
de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht op.
9. Zoals hoger vermeld, kan het Hof geen rekening houden met verklaringen in 
"allerhande media" of beweerde verklaringen ten aanzien van de afgevaardigde 
van de directeur van de gevangenis te Hasselt die anders zouden zijn dan deze, 
weergegeven in de akte van het cassatieberoep I. Uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt niet dat het "gewettigd vertrouwen" dat de eiseres 
had  in  de  tussenkomst  van  de  afgevaardigde  van  de  directeur  van  de 
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strafinrichting, is miskend.
10. Na de einduitspraak heeft de voorzitter van het hof van assisen de eiseres in 
aanwezigheid van haar raadslieden "medegedeeld dat het haar vrij staat zich in 
cassatie te voorzien en dat zij dit kan doen binnen een termijn van vijftien vrije 
dagen  na  de  dag  waarop  het  arrest  is  uitgesproken"  (proces-verbaal  van  de 
rechtszitting, p. 170).
Deze mededeling, die werd gedaan bij het afsluiten van het hele strafproces, kon 
voor eenieder  niet  anders  begrepen  worden  dan dat  de eiseres  cassatieberoep 
binnen de wettelijke termijn kon instellen tegen alle beslissingen die daarvoor in 
aanmerking kwamen,  daarin begrepen  de tussenarresten,  waaronder  het  arrest 
over de schuldvraag. 
Vermits uit de duidelijke bepaling van artikel 337, derde lid, (nieuw) Wetboek 
van Strafvordering blijkt  dat  pas na het  eindarrest  cassatieberoep kon worden 
ingesteld  zowel  tegen  het  eindarrest  als  eventueel  tegen  het  arrest  dat  de 
verklaring van de jury en de motivering bevat, diende de voorzitter niet vroeger 
dan  na  de  uitspraak  van  het  eindarrest  deze  mededeling  te  doen  of  niet 
afzonderlijk melding te maken van het  feit  dat  de eiseres  cassatieberoep  kon 
instellen zowel tegen het arrest dat de verklaring van de jury en de motivering 
ervan bevat als tegen het eindarrest.
11. De eiseres werd op de rechtszitting van het hof van assisen verdedigd door 
twee  raadslieden.  Beide  advocaten  stonden  haar  ook  nadien  nog  bij  vermits 
advocaat Kennis namens hen het cassatieberoep II instelde op 4 november 2010, 
ogenblik waarop nog tijdig een cassatieberoep tegen het arrest van 20 oktober 
2010 dat de verklaring van de jury en de motivering ervan bevat, kon worden 
ingesteld.
Het is dan ook een vrije keuze van de eiseres en haar raadslieden geweest de 
eiseres  zelf  het  cassatieberoep  I  te  laten  instellen  in  de strafinrichting  op  25 
oktober 2010 en de draagwijdte daarvan niet of slechts laattijdig te controleren.
Zulks maakt geen overmacht uit en evenmin een miskenning van het recht op 
een eerlijk proces en het recht op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige 
strafrechter.
Het cassatieberoep III is wegens laattijdigheid niet ontvankelijk.

Middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals miskenning 
van het recht van verdediging, het recht op een eerlijk proces en het recht op de 
bijstand  van  een  advocaat:  het  tussenarrest  van  20  oktober  2010  baseert  de 
schuldigverklaring  van  de  eiseres  op  doorslaggevende  wijze  op  haar  eigen 
verklaringen die zij buiten de aanwezigheid van haar raadsman heeft afgelegd en 
waarbij zij zich bovendien in een kwetsbare positie bevond; het tussenarrest van 
20 oktober 2010 dat een beslissing is alvorens recht te doen, is aldus onwettig en 
tast de wettigheid van het eindarrest van 21 oktober 2010 dat erop voortbouwt, 
aan. 
In zoverre het Hof zou oordelen dat dit middel dat gericht is tegen het arrest van 
20 oktober 2010 waartegen geen ontvankelijk cassatieberoep werd ingesteld, om 
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die reden onontvankelijk is, verzoekt de eiseres het Hof de volgende prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen:
"Schendt artikel 408 van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 
van  de  Grondwet,  in  de  mate  het  voor  een  veroordeelde  mogelijk  is  om 
ontvankelijke  cassatiemiddelen  aan  te  voeren  tegen  een  tussenarrest,  dat 
uitspraak  doet  over  andere  rechtsgeschillen  dan over  de schuld en  waartegen 
geen  afzonderlijk  cassatieberoep  werd  aangetekend,  wanneer  de  onwettigheid 
van het tussenarrest de wettigheid van de eindbeslissing zou aantasten, terwijl 
een veroordeelde geen ontvankelijke cassatiemiddelen kan aanvoeren tegen een 
tussenarrest, dat uitspraak doet over zijn schuld en waartegen geen afzonderlijk 
cassatieberoep  werd  aangetekend,  zelfs  wanneer  de  onwettigheid  van  het 
tussenarrest de wettigheid van de eindbeslissing zou aantasten?"
13. Het middel heeft betrekking op de motivering van de schuldigverklaring van 
de eiseres, zoals verwoord in het "arrest verklaring van de jury en motivering" 
van het  hof van assisen van de provincie Limburg,  rechtszitting houdende te 
Tongeren,  van  20  oktober  2010  waartegen  geen  ontvankelijk  cassatieberoep 
werd ingesteld. 
Het middel heeft aldus geen betrekking op het arrest van 21 oktober 2010 dat de 
eiseres  veroordeelt  tot  dertig  jaar  opsluiting  en  waartegen  een  ontvankelijk 
cassatieberoep werd ingesteld. 
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
14. Artikel 408 Wetboek van Strafvordering bepaalt:
"Wanneer de beschuldigde een veroordeling heeft ondergaan en er schending of 
verzuim van enige door dit wetboek op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vorm heeft plaatsgehad, hetzij in het arrest van het hof van beroep waarbij zijn 
verwijzing naar een hof van assisen is bevolen, hetzij in het onderzoek en de 
rechtspleging vóór het laatstgenoemde hof, hetzij in het veroordelend arrest zelf, 
dan  wordt  op grond van  dat  verzuim of die schending,  op vordering  van  de 
veroordeelde partij  of van het openbaar ministerie,  het veroordelend arrest  en 
hetgeen daaraan is voorafgegaan vernietigd, van de oudste nietige akte af. 
Dit geldt ook in geval van onbevoegdheid, evenals in geval van verzuim of van 
weigering om uitspraak te doen over een of meer verzoeken van de beschuldigde 
of over een of meer vorderingen van het openbaar ministerie, die ertoe strekken 
om gebruik te maken van een bevoegdheid of een recht door de wet verleend,  
hoewel de straf van nietigheid niet uitdrukkelijk door de tekst gesteld is op het 
ontbreken van de vorm waarvan de inachtneming verzocht of gevorderd wordt."
15.  Deze  bepaling  houdt  in  dat  de  beschuldigde  die  cassatieberoep  heeft 
ingesteld tegen de door het hof van assisen tegen hem uitgesproken veroordeling, 
tot  staving  van  dat  cassatieberoep  zich  enkel  op  de  onwettigheid  van  een 
tussenarrest,  waartegen  geen  ontvankelijk  cassatieberoep  is  ingesteld,  kan 
beroepen, in zoverre het eindarrest door die onwettigheid kan worden aangetast 
en: 
-  ofwel  deze  het  gevolg  is  van  hetzij  een  schending  of  verzuim  door  dat 
tussenarrest van een rechtsvorm die op straffe van nietigheid is voorgeschreven;
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- ofwel in geval van onbevoegdheid; 
- ofwel in geval van verzuim of van weigering om uitspraak te doen over een of 
meer verzoeken van de beschuldigde of over een of meer vorderingen van het 
openbaar  ministerie,  die  ertoe  strekken  om  gebruik  te  maken  van  een 
bevoegdheid of een recht door de wet verleend. 
16. De aangevoerde schending is geen dergelijke onwettigheid daar zij,  in de 
onderstelling dat ze vaststaat, niet gepleegd is door het arrest die de redenen van 
de  schuldigverklaring  door  de  jury  vermeldt,  maar  plaatsvond  tijdens  het 
gerechtelijk onderzoek dat de verwijzing naar het hof van assisen voorafging.
17. Daarenboven heeft  de aangevoerde  grief  betrekking op de regelmatigheid 
van de rechtspleging en van het bewijs als bedoeld in de artikelen 131, §1, en 
235bis Wetboek van Strafvordering. Dat gegeven lag in het debat en kon niet 
enkel ontdekt worden door de lezing van het arrest van schuldigverklaring. Met 
toepassing  van  artikel  312bis (oud)  Wetboek  van  Strafvordering  diende  dat 
middel bij conclusie aan het hof van assisen te worden voorgelegd vooraleer tot 
de  voorlezing  bedoeld  in  artikel  313  (oud)  Wetboek  van  Strafvordering  was 
overgegaan.  Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet  dat de eiseres  dit  
middel tijdig aan het hof van assisen heeft voorgelegd.
18. In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.
19.  Naast  het  feit  dat  het  middel  geen  schending  aanvoert  zoals  hierboven 
vermeld,  voert  het  evenmin  schending  of  verzuim  aan  van  enige  door  het 
Wetboek  van  Strafvordering  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vorm, 
hetzij in het arrest van het hof van beroep waarbij de verwijzing naar het hof van 
assisen  is  bevolen,  hetzij  in  het  onderzoek  en  de  rechtspleging  voor  het 
laatstgenoemde  hof,  hetzij  in  het  veroordelend  arrest  zelf,  zodat  ook  op  die 
gronden  geen  toepassing  kan  worden  gemaakt  van  artikel  408  Wetboek  van 
Strafvordering.
De door de eiseres opgeworpen prejudiciële vraag kan bijgevolg niet tot cassatie 
leiden zodat het Hof ze niet stelt.

Ambtshalve onderzoek van het arrest van 21 oktober 2010
20. 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 eiseres in de kosten van haar cassatieberoepen.

3 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: L. 
Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef,  eerste advocaat-generaal – 
Advocaten: R. Verstraeten, Brussel en B. Gillard, Brussel.
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2° KAMER - 3 mei 2011

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - 
VEROORDELING VAN DE NATUURLIJKE PERSOON EN VAN DE RECHTSPERSOON - ARTIKEL 67TER 
WEGVERKEERSWET - MOREEL BESTANDDEEL

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - VEROORDELING VAN DE NATUURLIJKE PERSOON EN VAN DE 
RECHTSPERSOON - MOREEL BESTANDDEEL - GEVOLG

3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - MOTIVERING

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING - GEWOON UITSTEL - 
MOTIVERING

1º en 2° Als de beklaagde geen verweer voert met betrekking tot het morele element van  
het misdrijf omschreven in artikel 67ter van de Wegverkeerswet, mag de strafrechter naast  
de veroordeling van de rechtspersoon eveneens de geïdentificeerde natuurlijke persoon  
schuldig  achten  door  de  telastlegging  in  de  bewoordingen  van  de  wet  bewezen  te  
verklaren, zonder dat hij daarbij het wetens en willens handelen van de natuurlijke persoon  
uitdrukkelijk moet vaststellen. (Art. 5, Strafwetboek)

3º en 4° Bij  ontstentenis van daartoe strekkende conclusie vereisen de artikelen 8, §1,  
eerste lid, in fine van de Probatiewet en 195 van het Wetboek van Strafvordering niet dat de  
correctionele  rechtbank  zetelende  in  hoger  beroep,  uitdrukkelijk  de  redenen  vermeldt  
waarom zij geen of slechts gedeeltelijk uitstel verleent voor de uitgesproken hoofdgevange-
nisstraf of de geldboete.

(S.)

ARREST

(AR P.10.1923.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Mechelen van 27 oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Paul Kenis heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 67ter Wegverkeerswet en artikel 5 
Strafwetboek:  het  misdrijf  van  artikel  67ter  Wegverkeerswet  kan  worden 
gepleegd door de rechtspersoon, door de natuurlijke persoon of door beiden; het 
beheren  van  een  wagenpark  van  een  vennootschap  en  het  bijhouden  van  de 
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identiteit van de bestuurder ervan kadert in de waarneming van de belangen van 
deze vennootschap in de zin van artikel 5 Strafwetboek; de rechtbank dient te 
onderzoeken wie de zwaarste  fout begaan heeft:  de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon; indien niet kan worden vastgesteld dat de fout van de natuurlijke 
persoon zwaarder is dan deze van de rechtspersoon, kan de natuurlijke persoon 
enkel worden veroordeeld indien aangetoond wordt dat hij bewust het misdrijf 
heeft gepleegd; het bestreden vonnis heeft ten onrechte de eiser, als natuurlijke 
persoon, samen met de rechtspersoon veroordeeld, zonder te motiveren of het 
misdrijf  al  dan  niet  met  opzet  is  gepleegd,  en  zonder  af  te  wegen  wie 
desgevallend de zwaarste fout heeft begaan.
2.  Artikel  67ter  Wegverkeerswet  stelt  strafbaar  onder  meer  de  natuurlijke 
persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt en verzuimt de identiteit mee te 
delen van de bestuurder  of van de persoon die het  voertuig onder zich heeft, 
wanneer  een  overtreding  op  de  Wegverkeerswet  of  op  een  van  haar 
uitvoeringsbesluiten wordt begaan met een voertuig ingeschreven op naam van 
die rechtspersoon, of daartoe niet de nodige maatregelen heeft genomen. 
Deze wetsbepaling sluit opzettelijk handelen niet uit. 
3. Artikel 67ter Wegverkeerswet voert ten aanzien van de voormelde natuurlijke 
persoon geen  persoonlijke  aansprakelijkheid in  om reden  van  zijn  bijzondere 
verantwoordelijkheid of hoedanigheid binnen de rechtspersoon, die zou afwijken 
van de aansprakelijkheidsregeling van artikel 5 Strafwetboek.
Daaruit  volgt  dat  de  geïdentificeerde  natuurlijke  persoon  die  voor  de 
rechtspersoon  handelt  voor  de  misdrijven  van  artikel  67ter  Wegverkeerswet 
alleen kan worden veroordeeld wanneer hij de zwaarste fout heeft gepleegd of 
wetens  en  willens  heeft  gehandeld.  In  dit  laatste  geval  kan  hij  veroordeeld 
worden samen met de rechtspersoon.
4. Voormelde aansprakelijkheidsregeling staat niet eraan in de weg dat wanneer 
zowel  de  rechtspersoon  als  de  geïdentificeerde  natuurlijke  persoon  wegens 
overtreding van artikel 67ter Wegverkeerswet worden vervolgd, de natuurlijke 
persoon verweer kan voeren dat hij noch wetens en willens heeft gehandeld noch 
de zwaarste fout heeft begaan. Bij ontstentenis van dergelijk verweer vermag de 
strafrechter  naast  de  veroordeling  van  de  rechtspersoon,  de  geïdentificeerde 
natuurlijke  persoon  wettig  schuldig  te  achten  door  de  telastlegging  in  de 
bewoordingen van de wet bewezen te verklaren, zonder dat hij daarbij het wetens 
en willens handelen van de natuurlijke persoon uitdrukkelijk moet vaststellen. 
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser  
voor de appelrechters met betrekking tot het morele element van de telastlegging 
voormeld verweer heeft gevoerd. 
Bijgevolg vermochten de appelrechters eisers schuld in de bewoordingen van de 
wet bewezen te verklaren. 
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 8 Probatiewet en de artikelen 127, 
131, 135, 223 en 235bis Wetboek van Strafvordering: het is onduidelijk of het 
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uitstel van tenuitvoerlegging enkel geldt voor de geldboete en het vervangend 
rijverbod of ook voor de uitgesproken hoofdgevangenisstraf; het wekt alleszins 
verwondering  dat  het  uitstel  enkel  zou  gelden  voor  de  geldboete  en  het 
vervangend  rijverbod  en  niet  voor  de  uitgesproken  hoofdgevangenisstraf;  de 
appelrechters miskennen hun motiveringsplicht terzake.
7. In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 127, 131, 135, 223 
en 235bis Wetboek van Strafvordering die vreemd zijn aan de aangevoerde grief, 
faalt het naar recht. 
8.  De  appelrechters  die  de  door  de  eerste  rechter  uitgesproken  straffen  met 
inbegrip  van het  slechts  gedeeltelijke uitstel  bevestigen,  hebben op duidelijke 
wijze bepaald dat het door hen bepaalde uitstel enkel geldt voor de geldboete en 
het vervangend rijverbod en niet voor de uitgesproken hoofdgevangenisstraf.
In zoverre mist het middel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden 
vonnis, feitelijke grondslag.
9.  Krachtens  artikel  8,  §1,  eerste  lid,  in  fine,  Probatiewet  moet de beslissing 
waarbij  het  uitstel  en,  in voorkomend geval,  de probatie  wordt  toegestaan  of 
geweigerd, met redenen omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 
195 Wetboek van Strafvordering.
Krachtens  artikel  195,  tweede lid,  Wetboek van  Strafvordering,  vermeldt  het 
vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen waarom 
de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, een bepaalde straf 
of maatregel uitspreekt.
Die verplichting is krachtens artikel 195, vierde lid, Wetboek van Strafvordering 
evenwel 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.  Bij  ontstentenis  van  daartoe  strekkende conclusie,  vereisen  de voormelde 
wetsbepalingen  niet  dat  de  appelrechter  uitdrukkelijk  de  redenen  vermeldt 
waarom hij geen of slechts gedeeltelijk uitstel of probatie-uitstel verleent voor de 
uitgesproken hoofdgevangenisstraf of de geldboete.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser hetzij 
voor de eerste rechter, hetzij voor de appelrechters uitstel of probatie-uitstel heeft 
gevraagd.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
11. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare oordeel van de 
appelrechters in feite.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing tot schuldigverklaring
14. De substantiële  of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

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

3 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: P. Kenis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: F. Mols, 
Turnhout.

Nr. 294

2° KAMER - 4 mei 2011

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - MINISTERIËLE OMZENDBRIEF - AARD

2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - HERHALING - GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - VERWIJZING

3º HERHALING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - VERWIJZING

4º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL

5º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING

6º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - ALGEMENE 
RECHTSBEGINSELEN - BEGINSEL VAN DE RECHTSZEKERHEID - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET 
GEWETTIGD VERTROUWEN - TOEPASSING

7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN DE RECHTSZEKERHEID - 
ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN - TOEPASSING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK

1º De ministeriële omzendbrief over de berekening van de datum waarop de betrokkene in  
de wettelijke tijdsvoorwaarden komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling, is op zich geen  
wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk  Wetboek, zodat de miskenning ervan  
geen aanleiding kan geven tot vernietiging1.  (Art. 608, Gerechtelijk Wetboek; Art. 25, Wet 
Strafuitvoering)

2º en 3° Aangezien de strafuitvoeringsrechtbank vaststelt dat het arrest op grond waarvan  
de eiser is aangehouden, zowel met eigen redenen als met bevestiging van het beroepen  
vonnis erop wijst dat de misdrijven gepleegd waren sedert de betrokkene werd veroordeeld  
door een vroeger vonnis dat kracht van gewijsde heeft, leidt zij met die uitdrukkelijke verwij -
zing naar het gerechtelijk verleden dat de toepassing van artikel 56 van het Strafwetboek  
verantwoordt  en de parafering van dat  artikel  door de rechter  bij  wie de strafvordering  
aanhangig is gemaakt, naar recht af dat de eiser zich in staat van herhaling bevindt, wat de  
vrijlating na een derde van de straf belet. (Art. 25, §2, b, Wet Strafuitvoering; Art. 56, Straf-
wetboek)

1 Cass. 3 april 2007, AR P.07.0214.N, AC, 2007, nr. 170; zie Cass. 22 dec. 2000, AR C.99.0164.N, 
AC, 2000, nr. 720.
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4º Het gezag van gewijsde in strafzaken wordt niet geregeld door de bepalingen van het  
Gerechtelijk Wetboek maar is een algemeen beginsel van het strafrecht dat in verschillende  
bepalingen van datzelfde recht is vastgelegd2. (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde)

5º Aangezien de vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbank geen uitspraak doen over de  
strafvordering  hebben  zij  geen  gezag van gewijsde.  (Algemeen  rechtsbeginsel  van  het 
gezag van gewijsde)

6º en 7° De beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de strafuit-
voeringsmodaliteiten valt niet onder toepassing van het beginsel van de rechtszekerheid en  
het  algemeen beginsel van het gewettigd vertrouwen aangezien de toekenning van die  
modaliteit de veroordeelde, die niet langer de maatregel geniet omdat hij werd ingetrokken,  
niet het recht geeft zich bij het onderzoek van een nieuw voorstel op een verkregen recht of  
een gewettigd vooruitzicht te beroepen.

(N.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0665.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  van  de  strafuitvoerings-
rechtbank te Brussel van 28 maart 2011.
De eiser voert in twee identieke memories waarvan een aan dit arrest is gehecht,  
vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van 4 april 2011

Eerste middel
De eiser verwijt het vonnis dat het de artikelen 25 van de wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden en 600 Wetboek van 
Strafvordering  schendt.  Het  middel  voert  tevens  de  schending  aan  van  een 
ministeriële  omzendbrief  over  de  berekening  van  de  datum  waarop  de 
betrokkene  in  de  wettelijke  tijdsvoorwaarden  komt  voor  voorwaardelijke 
invrijheidstelling.
De  strafuitvoeringsrechtbank  wordt  verweten  dat  zij  op  onrechtmatige  wijze 
herhaling in aanmerking heeft genomen om de invrijheidstelling te weigeren na 
het uitzitten van een derde van de straf.
De aangevoerde omzendbrief preciseert de bewoordingen waaruit, bij de lezing 
van  een  veroordelend  vonnis  of  arrest,  kan  worden  afgeleid  dat  de staat  van 

2 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, en A. MASSET, "Manuel de procédure pénale", 3e uitg., Brussel, Larcier, 
2009, p. 987; Cass. 3 okt. 2001, RDPC, 2002, p. 340 e.v. met noot van G.- F. RANERI.
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herhaling naar behoren was vastgesteld.
Dergelijke circulaire is op zich geen wet in de zin van artikel 608 Gerechtelijk 
Wetboek, zodat de miskenning ervan geen aanleiding kan geven tot vernietiging.
Het middel is wat dat betreft niet ontvankelijk.
Artikel  600 Wetboek van Strafvordering  bepaalt  dat  de door het  strafregister 
meegedeelde  gegevens  geen  bewijs  vormen  van  de  beslissingen  waarop  zij 
betrekking hebben.
Het  bestreden  vonnis  verwijst  evenwel  niet  naar  een  uittreksel  uit  het 
strafregister  om  te  zeggen  dat  één  van  de  titels  van  hechtenis  van  de  eiser  
vermeldt dat hij veroordeeld is in staat van herhaling.
Het middel mist wat dat betreft feitelijke grondslag.
Krachtens  artikel  25,  §2,  b,  van  de  wet  van  17  mei  2006,  wordt  de 
voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend aan de veroordeelde die twee derde 
van  de  straf  heeft  ondergaan,  indien  in  het  vonnis  of  in  het  arrest  van 
veroordeling  is  vastgesteld  dat  de  veroordeelde  zich  in  staat  van  herhaling 
bevond.
Artikel 2, 7°, van de wet omschrijft die staat als de herhaling zoals gedefinieerd 
door het Strafwetboek en door bijzondere strafwetten en die is vastgesteld in het 
vonnis  of  arrest  van  veroordeling  door  de  uitdrukkelijke  verwijzing  naar  de 
veroordeling die aan de herhaling ten grondslag ligt.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser met name is aangehouden op grond 
van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 8 november 2004. Zowel 
met eigen redenen als met bevestiging van het beroepen vonnis, wijst dat arrest 
erop,  volgens  de  rechtbank,  dat  de  misdrijven  gepleegd  werden  sedert  de 
betrokkene bij vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel van 28 maart 
2000  dat  op  het  ogenblik  van  de  feiten  kracht  van  gewijsde  had,  werd 
veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens het bezit, de verkoop of het te 
koop aanbieden van verdovende middelen, een straf die nog niet verjaard is.
Uit die uitdrukkelijke verwijzing naar de vroegere veroordeling die de toepassing 
van artikel 56 Strafwetboek verantwoordt en de parafering van dat artikel door 
de  rechter  bij  wie  de  strafvordering  aanhangig  is  gemaakt,  leidt  de 
strafuitvoeringsrechtbank naar recht af dat de eiser zich in staat van herhaling 
bevindt, wat de vrijlating na een derde van de straf belet.
Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.

Tweede middel
De  eiser  verwijt  de  strafuitvoeringsrechtbank  dat  zij  haar  bevoegdheid  heeft 
overschreden,  de  artikelen  19,  eerste  lid,  en  24  Gerechtelijk  Wetboek  heeft  
geschonden  en  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  gezag  van  gewijsde  in 
strafzaken heeft miskend. Het vonnis wordt verweten dat het beslist dat de in de 
hechtenistitel vastgestelde staat van herhaling de vrijlating na een derde van de 
straf  belet,  ofschoon  een  vroeger  vonnis  van  datzelfde  rechtscollege  de 
veroordeelde  voorwaardelijk  heeft  vrijgelaten  zonder  melding  te  maken  van 
dergelijk beletsel.
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Volgens de eiser houdt die eerdere vrijlating de onherroepelijke beslissing in dat 
hij  de  tijdsvoorwaarden  vervult  om  in  aanmerking  te  komen  voor  de 
voorgestelde maatregel.
Het gezag van gewijsde in strafzaken wordt niet geregeld door de bepalingen van 
het  Gerechtelijk  Wetboek  maar  is  een  algemeen  rechtsbeginsel  dat  in 
verschillende bepalingen van datzelfde recht is vastgelegd.
Aangezien de vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbank geen uitspraak doen 
over de strafvordering hebben zij geen gezag van gewijsde.
De  toekenning  van  voorwaardelijke  invrijheidstelling  heeft  dus  niet  de 
onherroepelijke beslissing tot gevolg dat de persoon die voor de maatregel  in 
aanmerking komt aan de voorwaarden heeft voldaan.
Het middel faalt naar recht. 

Derde en vierde middel
De eiser voert aan dat een rechtbank die herhaling in aanmerking neemt, terwijl 
zij bij een eerdere vrijlating daar geen rekening mee had gehouden, het beginsel 
van de rechtszekerheid en het algemeen beginsel van het gewettigd vertrouwen 
miskent.
De beslissing die uitspraak doet over een strafuitvoeringsmodaliteit is niet aan 
die  beginselen  onderworpen  aangezien  de  toekenning  van  die  modaliteit  de 
veroordeelde, die niet langer de maatregel  geniet  omdat hij werd ingetrokken, 
niet  het  recht  geeft  zich  bij  het  onderzoek  van  een  nieuw  voorstel  op  een 
verkregen recht of een gewettigd vooruitzicht te beroepen.
De middelen falen naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)

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

4 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie: J.-M.  Genicot,  advocaat-generaal  –  Advocaten: L. 
Detremmerie, Brussel en Y. De Vlaemynck, Brussel.

Nr. 295

2° KAMER - 4 mei 2011

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - 
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HANDHAVING - VOORWAARDEN - GEGEVENS EIGEN AAN DE PERSOONLIJKHEID - MISDRIJVEN DIE NIET 
IN HET BEVEL TOT AANHOUDING ZIJN BEDOELD

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - 
HANDHAVING - VOORWAARDEN - GEGEVENS EIGEN AAN DE PERSOONLIJKHEID - MISDRIJVEN DIE NIET 
IN HET BEVEL TOT AANHOUDING ZIJN BEDOELD

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - HANDHAVING - 
VOORWAARDEN - GEGEVENS EIGEN AAN DE PERSOONLIJKHEID - MISDRIJVEN DIE NIET IN HET BEVEL 
TOT AANHOUDING ZIJN BEDOELD

1º, 2° en 3° De gegevens eigen aan de persoonlijkheid, die de handhaving van de voorlo-
pige hechtenis kunnen verantwoorden, mogen uit alle bij de onderzoeksrechter aanhangig  
gemaakte feiten worden afgeleid en, met name, uit misdrijven die de verdachte kunnen ten  
laste worden gelegd maar waarvoor hij niet in verdenking was gesteld; het onderzoeksge-
recht moet geen aanwijzingen vaststellen van schuld aan de misdrijven die niet in het bevel  
tot  aanhouding zijn  bedoeld,  vooraleer  daar  gegevens  eigen aan de persoonlijkheid  te  
kunnen uit afleiden die de handhaving van de hechtenis kunnen verantwoorden.

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0827.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 april 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
(...)

Tweede en derde onderdeel
De gegevens eigen aan de persoonlijkheid, die de handhaving van de voorlopige 
hechtenis  kunnen  verantwoorden,  mogen  uit  alle  bij  de  onderzoeksrechter 
aanhangig gemaakte feiten worden afgeleid en, met name, uit misdrijven die de 
verdachte kunnen ten laste worden gelegd maar waarvoor hij niet in verdenking 
was gesteld.
Het  onderzoeksgerecht  moet  geen  aanwijzingen  vaststellen  van  schuld  aan 
misdrijven  die  niet  in  het  bevel  tot  aanhouding  zijn  bedoeld,  vooraleer  daar 
gegevens eigen aan de persoonlijkheid te kunnen uit afleiden die de handhaving 
van de hechtenis kunnen verantwoorden.
De onderdelen falen naar recht.
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(...) 

Ambtshalve onderzoek
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 in de kosten.

4  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  J.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: G. Steffens – Gelijkluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: J.-P. Bayer, Namen.

Nr. 296

1° KAMER - 5 mei 2011

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - EENVORMIGE WET OP DE DWANGSOM - 
GERECHTELIJK WETBOEK - TITEL WAARBIJ DE DWANGSOM IS OPGELEGD - NIEUW GEGEVEN - 
DOELTREFFENDHEID EN UITVOERBAARHEID VAN DE TITEL - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

2º BESLAG — ALGEMEEN - TITEL WAARBIJ DE DWANGSOM IS OPGELEGD - NIEUW GEGEVEN - 
DOELTREFFENDHEID EN UITVOERBAARHEID VAN DE TITEL - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

3º DWANGSOM - TITEL WAARBIJ DE DWANGSOM IS OPGELEGD - NIEUW GEGEVEN - 
DOELTREFFENDHEID EN UITVOERBAARHEID VAN DE TITEL - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - DWANGSOM - TITEL WAARBIJ DE DWANGSOM IS OPGELEGD - NIEUW GEGEVEN - 
DOELTREFFENDHEID EN UITVOERBAARHEID VAN DE TITEL - BEVOEGDHEID

5º BESLAG — ALGEMEEN - DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - ZWARIGHEDEN - 
VOORWAARDEN - BEOORDELING - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

6º DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - ZWARIGHEDEN - VOORWAARDEN - BEOORDELING - 
BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

7º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - ZWARIGHEDEN - VOORWAARDEN - 
BEOORDELING - BEVOEGDHEID

8º BESLAG — ALGEMEEN - DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - TOEZICHT DOOR DE 
BESLAGRECHTER - GRENZEN - OMVANG - CRITERIA

9º DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - TOEZICHT DOOR DE BESLAGRECHTER - GRENZEN - 
OMVANG - CRITERIA
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10º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - TOEZICHT DOOR DE BESLAGRECHTER - 
GRENZEN - OMVANG - CRITERIA

1º, 2°, 3° en 4° De artikelen 1384quater en 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk  
Wetboek die overeenstemmen met de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Bijlage bij het  
Benelux-Verdrag  van  26  november  1973  houdende  eenvormige  wet  betreffende  de  
dwangsom staan niet eraan in de weg dat de executierechter, gelet op het feit dat zich een  
nieuwe, geen overmacht opleverende omstandigheid heeft voorgedaan, kan toetsen of de  
titel  waarbij  de dwangsom is opgelegd,  nog doeltreffend en uitvoerbaar is1.  (Artt.  1384-
quater en 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

5º, 6° en 7° In geval van zwarigheden bij  de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een  
veroordeling tot een dwangsom bevat, staat het aan de beslagrechter om op grond van  
artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek te bepalen of de voor een dwangsom gestelde  
voorwaarden vervuld zijn2. (Art. 1498, Gerechtelijk Wetboek)

8º, 9° en 10° Hoewel de beslagrechter in de regel geen uitspraak kan doen over de zaak  
zelf en de rechten van de partijen die zijn vastgelegd in de titel waarvan de tenuitvoerleg -
ging wordt gevorderd,niet kan wijzigen, is hij evenwel bevoegd om na te gaan of die titel  
nog geldig en derhalve uitvoerbaar is; op dat punt dient de rechter acht te slaan op het doel  
en de strekking van de veroordeling waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd in de  
wetenschap dat die veroordeling niet verder mag gaan dan het bereiken van het ermee  
beoogde doel3.

(F. e.a. T. BRAINE-L'ALLEUD SABLIERE nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0282.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 13 november 2006 gewezen 
door het hof van beroep te Brussel.
Bij een arrest van 12 maart 2009 heeft het Hof aan het Benelux Gerechtshof een 
prejudiciële vraag gesteld waarop het arrest nr. 2009/2 van 30 september 2010 
antwoordt. 
Op 5 april 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie ter griffie 
neergelegd.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconlcudeerd.

II. FEITEN

Blijkens het arrest en de feiten waarop het Hof vermag acht te slaan kunnen de 
feiten  van  de  zaak  en  de  voorafgaande  rechtspleging  als  volgt  worden 
samengevat:
1. Inzet van het geding tussen de eisers, buurtbewoners van het terrein “Tout-

1 Zie concl. OM, AR. C.07.0282.F, Pas., 2011, nr. 296.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Lui-Faut” te Eigenbrakel en de verweerster is de exploitatie van een zandgroeve 
op die locatie.
Bij twee arresten van 12 juni 1987 en 24 oktober 1990 vernietigde de Raad van 
State de besluiten van 27 mei 1985 en 6 november 1987 van de Executieve van 
het Waalse Gewest tot goedkeuring van bijzondere plannen van aanleg van de 
gemeente  Eigenbrakel,  waarin  op  de  locatie  ontginningsgebieden  waren 
opgenomen.
2. Nadat door een gerechtsdeurwaarder was vastgesteld dat de verweerster de in 
het geding zijnde groeve verder bleef exploiteren, stelden de eisers begin 1991 
een vordering in kort geding in voor de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel, die de verweerster bij beschikking van 14 mei 1991 verbood de 
exploitatie voort te zetten op verbeurte van een dwangsom van 60.000 frank per 
dag dat een overtreding zou worden vastgesteld.
Op het hoger beroep van de verweerster bevestigde het hof van beroep te Brussel 
die beschikking bij een arrest van 25 juni 1992 met als enige wijziging dat het  
bedrag van de dwangsom op 150.000 frank werd gebracht.
Het cassatieberoep tegen dat arrest werd verworpen bij een arrest van 1 maart  
1993. 
3.  Nadat  de  eisers  herhaaldelijk  door  de  gerechtsdeurwaarder  hadden  laten 
vaststellen dat de verweerster de zandgroeve tussen 29 mei 1991 en 4 september 
1992 en tussen 13 juli 1994 en 18 november 1994 bleef exploiteren, lieten zij 
verschillende bevelen tot betaling van de dwangsom uitvaardigen, waaronder het 
bevel van 2 mei 1995.
4.  Op 5  juli  1995 tekende  de  verweerster  tegen  dat  bevel  verzet  aan  bij  de 
beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel en voerde daarbij aan 
dat zij haar bedrijf had hervat nadat zij een nieuwe ontginningsvergunning van 
de gemeente Eigenbrakel had gekregen op 29 juni 1994, zodat het arrest van het 
hof van beroep te Brussel van 25 juni 1992 geen bestaansreden meer had, daar de 
omstandigheden die tot het bevel tot staking van de werken had geleid veranderd 
waren.
De eisers stelden een tegenvordering in die ertoe strekte de verweerster te doen 
veroordelen om aan ieder van hen een schadeloosstelling van 619, 73 euro te 
betalen wegens tergend en roekeloos geding.
Bij het beroepen vonnis van 27 oktober 2004 verwiep de beslagrechter het verzet 
tegen het bevel en wees de tegenvorderingen toe.
5. Op het hoger beroep van de verweerster wijzigde het bestreden arrest van 13 
november 2006 het  beroepen vonnis op grond dat  het  arrest  van het  hof van 
beroep  van  25  juni  1992  niet  meer  uitvoerbaar  was  toen  de  gemeente 
Eigenbrakel  op  29  juni  1994  een  schijnbaar  geldige  ontginningsvergunning 
verleende, aangezien dat arrest de beschikking van 14 mei 1991 had bevestigd en 
daarbij  een  precair  verbod  had  opgelegd  dat  uitwerking  had  “zolang  [de  
verweerster] de zandgroeve bleef exploiteren zonder dat zij daarvoor over een  
geldige vergunning beschikte”.

III. CASSATIEMIDDEL
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De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23 tot 28, 584, tweede lid, 1032, 1039, 1385quater, 1385quinquies en 1498  
van het Gerechtelijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijzigt het beroepen vonnis en verklaart vervolgens het verzet tegen  
het  bevel  voorafgaand aan het  beslag van 2 mei  1995 dat  door (de verweerster)  bij  
exploot van 5 juli 1995 is betekend, ontvankelijk en gegrond en verklaart bijgevolg de  
vordering  van  de  eisers  tot  schadevergoeding  wegens  tergende  en  roekeloze  
rechtspleging en wegens tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond,  zulks  om de  
volgende redenen:
“(De verweerster) voert aan dat zij beschikt over een nieuwe ontginningsvergunning die  
op 29 juni 1994 is afgegeven door de gemeente Eigenbrakel, zodat haar exploitatie van  
de litigieuze zandgroeve vanaf die datum tot de dag waarop een nieuwe in kort geding  
gewezen  beschikking  uitvoerbaar  is  geworden,  geoorloofd  is  en  niet  langer  door  het  
arrest van 25 juni 1992 verboden wordt.
Voor het  hof  [van beroep]  vraagt  (de  verweerster)  dat  het  vonnis  gedeeltelijk  wordt  
tenietgedaan,  dat  wordt  vastgesteld  dat  de  op  29  juni  1994  afgegeven  
ontginningsvergunning tot gevolg heeft gehad dat de titel die de dwangsommen oplegt  
niet langer actueel is, dat voor recht wordt gezegd dat de dwangsommen voor de periode  
van 11 juli tot 21 november 1994 niet verschuldigd zijn en tot slot dat de tegenvordering  
niet-gegrond wordt verklaard.
Krachtens artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek kan enkel de rechter die  
een dwangsom heeft  opgelegd,  op vordering van de veroordeelde,  de opheffing ervan  
bevelen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de  
dwangsom  verminderen  ingeval  van  blijvende  of  tijdelijke,  gehele  of  gedeeltelijke  
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 
Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen de opheffing of de vermindering  
van de dwangsom zolang de inbreuk van de partij aan wie de dwangsom is opgelegd blijft  
duren en de toestand waarbij, door een externe gebeurtenis, de rechterlijke beslissing die  
de dwangsom oplegt, haar uitvoerbaar karakter verliest.
(De verweerster) voert daarentegen aan dat de titel die als juridische grondslag dient  
opdat de dwangsom verschuldigd kan zijn - namelijk het arrest van het hof [van beroep]  
van  25  juni  1992 -  slechts  uitwerking  heeft  zolang  de  exploitatie  zonder  vergunning  
gebeurt  en  dat  genoemd  verbod  niet  langer  uitvoerbaar  is  zodra  de  partij  over  een  
vergunning  beschikt  (ook  al  wordt  die  naderhand  en  voor  de  toekomst  ongeldig  
verklaard).
Luidens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek komt de dwangsom, eenmaal  
verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen en kan die partij  
de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.
Krachtens artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek moet de beslagrechter, in geval van  
zwarigheden  bij  de  tenuitvoerlegging  van  een  vonnis  dat  een  veroordeling  tot  een  
dwangsom bevat, nagaan of de voor de dwangsom bepaalde vereisten al dan niet vervuld  
zijn.
Behoudens de door de wet bepaalde gevallen kan de beslagrechter geen uitspraak doen  
over de zaak zelf. Hij mag geen uitspraak doen over de rechten van de partijen die zijn  
vastgesteld door  een  titel  waarvan de tenuitvoerlegging wordt  gevorderd.  De  rechter  
dient, voor de toetsing van de ter uitvoering van de veroordeling verrichte handelingen,  
het doel en de strekking van de veroordeling als richtsnoer te nemen, met dien verstande  
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dat de veroordeling geacht wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het  
daarmee beoogde doel.
Aldus staat het aan het hof [van beroep] te bepalen of de door het arrest van 25 juni 1992  
-  dat  in  kort  geding  is  gewezen  -  gestelde  voorwaarden  opdat  (de  verweerster)  de  
dwangsom kan verbeuren, vervuld zijn tijdens de litigieuze periode.
Daartoe moeten de draagwijdte en de uitwerking van dat arrest worden onderzocht.
Volgens  dat  arrest  berust  het  verbod  op  een  toereikende  schijn  van  recht  dat  de  
zandgroeve op onwettige wijze wordt geëxploiteerd doordat de exploitatievergunningen  
die de provincieoverheid op 29 april 1986 heeft afgegeven onwettig zijn en doordat de  
exploitatie niet overeenstemt met de op 3 maart 1988 afgegeven vergunning tot wijziging  
van het reliëf.
Het voorlopige verbod - dat het gevolg is van de bevestiging door dat arrest  van de  
beschikking van 14 mei 1991 - had dus uitwerking zolang (de verweerster) de zandgroeve  
bleef exploiteren zonder daartoe te beschikken over een geldige vergunning.
Zoals eerder gezegd, kon (de verweerster), zodra een kennelijk geldige vergunning was  
afgegeven  (de  vergunning  van  29  juni  1994),  zich  daadwerkelijk  beroepen  op  het  
vermoeden van wettigheid waardoor die voorlopige titel geen uitwerking meer had voor  
de toekomst.
Het arrest van 25 juni 1992 is dus geen uitvoerbare titel die als grondslag dient voor de  
inning van dwangsommen voor de periode vanaf wanneer (de verweerster) niet langer de  
exploitatie zou voortzetten in het precaire kader en zonder in het bezit te zijn van een  
schijnbaar geldige en wettige vergunning.
Aangezien  niet  wordt  betwist  dat  (de  verweerster)  sinds  29  juni  1994  over  een  titel  
beschikte om de zandgroeve te exploiteren, oordeelt het hof [van beroep] - zonder dat  
arrest op enigerlei wijze te wijzigen of te interpreteren - dat de (eisers), op grond van het  
arrest van 25 juni 1992, geen dwangsom verbeuren voor de periode van 29 juni 1994 tot  
21 november 1994, namelijk tot op het ogenblik waarop een nieuwe voorlopige beslissing  
hen verbiedt de exploitatie voort te zetten.
Wanneer  het hof  [van beroep] vaststelt  dat de dwangsom niet  langer verschuldigd is  
zodra de vergunning verkregen is, wijzigt het de beschikking die de dwangsom oplegt op  
geen enkel punt maar stelt het enkel vast dat (de verweerster) vanaf het opduiken van een  
nieuw feit (het verkrijgen van de vergunning) beschikte over de machtiging, door de in het  
algemeen  belang  handelende  bevoegde  overheid  verleend,  om  de  zandgroeve  te  
exploiteren.
(De eisers) misken(nen) aldus de draagwijdte van het arrest en hun zienswijze dat het  
verkrijgen van een vergunning van  de  bevoegde  overheid niet  voldoende  was  om de  
exploitatie toe te staan, kan dus niet worden gevolgd. In de gedachtegang van (de eisers)  
zou, zodra een beschikking in kort geding - zonder de zaak zelf nadeel toe te brengen -  
een onwettige handelwijze verbiedt op straffe van een dwangsom, die dwangsom tot in het  
oneindige  verschuldigd  blijven  zolang  de  rechter  die  de  maatregel  heeft  bevolen  de  
dwangsom voor de toekomst niet heeft tenietgedaan.
Wel integendeel. Het voorlopige karakter van een beslissing in kort geding impliceert dat,  
zodra een beslissing over de zaak zelf wordt gewezen of zodra een nieuw gegeven opduikt  
dat een einde maakt aan de onwettigheid van de door de voorlopige beslissing beteugelde  
handelwijze,  de  beslissing  in  kort  geding,  van  rechtswege,  haar  bestaansreden  en  
bijgevolg  haar  uitvoerbaarheid  verliest,  en  zulks  zonder  dat  de  zaak  opnieuw  moet  
voorkomen voor de rechter die in kort geding uitspraak heeft gedaan.
Aangezien het hoger beroep gegrond was, was het oorspronkelijke verzet, ook als was het  
slechts ten dele gegrond, niet tergend en roekeloos.



1148 HOF VAN CASSATIE 5.5.11 - Nr. 296 

Aangezien het  hoofdberoep gegrond is,  volgt  hieruit  dat  de nieuwe vordering wegens  
tergend en roekeloos hoger beroep niet gegrond is".
Grieven
Krachtens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek komt de dwangsom, eenmaal  
verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Die partij kan  
de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld.
Artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek verleent de beslagrechter de bevoegdheid om  
zwarigheden bij de tenuitvoerlegging te beslechten.
Eerste onderdeel
Volgens artikel 584,  tweede lid,  van het Gerechtelijk Wetboek doet de rechter in kort  
geding  bij  voorraad  uitspraak  en  volgens  artikel  1039  van  dat  wetboek  brengen  de  
beschikkingen  die  hij  wijst  geen  nadeel  toe  aan  de  zaak  zelf.  Hieruit  volgt  dat  de  
beslissing van de rechter in kort geding geen gezag van rechterlijk gewijsde heeft ten  
aanzien  van  de  bodemrechter  en  hem  niet  bindt.  De  bodemrechter  kan  een  
andersluidende beslissing nemen zodat de beslissing in kort geding vervalt.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beslissing in kort geding geldt echter wel  
voor de beslagrechter die,  overeenkomstig artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek,  
uitspraak moet doen over een geschil betreffende de tenuitvoerlegging ervan.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, doordat het vaststelt dat de eiseres de groeve heeft  
geëxploiteerd ondanks het verbod dat uitgesproken werd bij de beschikking in kort geding  
van 14 mei 1991, die in hoger beroep werd bevestigd door het arrest van 25 juni 1992,  
maar niettemin beslist dat de dwangsom, door het opduiken van een nieuw gegeven - de  
afgifte  van een  nieuwe vergunning  -  niet  langer verschuldigd is,  weigert  rekening te  
houden met een beslissing die in kort geding is gewezen, daar het de draagwijdte van de  
voornoemde  artikelen  584,  tweede  lid,  en  1039 uitbreidt  naar  een  geval  waarin  die  
wetsbepalingen niet  voorzien en aldus het gezag van het rechterlijk  gewijsde van die  
beslissing miskent (schending van de artikelen 23 tot 28, 584, 1039 en 1385quater van het  
Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Met toepassing van artikel 1032 van het Gerechtelijk Wetboek kan de beschikking in kort  
geding, in geval van gewijzigde omstandigheden, worden gewijzigd of ingetrokken door  
de rechter die ze heeft gewezen.
De vordering tot intrekking van een beschikking in kort geding wegens een nieuw gegeven  
moet worden ingesteld voor de rechter die ze heeft gewezen.
Door  te  beslissen  dat  de  beslagrechter,  wanneer  een  nieuw  gegeven  opduikt,  mag  
oordelen dat de beschikking in kort geding van rechtswege vervalt,  kent het bestreden  
arrest hem bevoegdheden toe die niet hem maar wel de rechter in kort geding toekomen  
(schending van de artikelen 1032, 1385quater en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een veroordeling  
tot een dwangsom uitspreekt,  moet de beslagrechter nagaan of de voor de dwangsom  
gestelde vereisten vervuld zijn.
Overeenkomstig artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek kan enkel de rechter  
die de dwangsom heeft uitgesproken de opheffing ervan bevelen.
Door te beslissen dat de dwangsom die is uitgesproken krachtens een in hoger beroep  
bevestigde  beschikking in  kort  geding tot  verbod van  exploitatie  van een  groeve  niet  
langer verschuldigd is omdat zich een nieuw feit heeft voorgedaan, heft het bestreden  
arrest die dwangsom eigenlijk op en gaat het zijn bevoegdheid te buiten (schending van  
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de artikelen 1385(quinquies) en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).
Vierde onderdeel
De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over de rechten van de partij die  
zijn vastgelegd in de uitvoerbare titel - te dezen een beschikking in kort geding - waarvan  
de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.
In  deze  zaak  werd  het  recht  van  de  eisers  om een  dwangsom ten  uitvoer  te  leggen,  
vastgesteld  door een beslissing  in  kort  geding die,  op  straffe  van een  dwangsom,  de  
verweerster verbood een zandgroeve te exploiteren.
Door te beslissen dat de dwangsom, die is uitgesproken krachtens een in hoger beroep  
bevestigde beschikking  in  kort  geding  tot  verbod van exploitatie  van  een groeve niet  
langer verschuldigd is omdat zich een nieuw feit heeft voorgedaan, doet het bestreden  
arrest uitspraak over de rechten van de partijen en gaat het zijn bevoegdheid te buiten  
(schending van de artikelen 1385quater en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De vier onderdelen samen
1. Het  middel  verwijt  het  hof  van  beroep  dat  het,  uitspraak  doende  als 
beslagrechter, oordeelt dat de beslissing, die vervat lag in de op 14 mei 1991 in 
kort geding gewezen beschikking en bevestigd was door het arrest van het hof 
van beroep van 25 juni 1992 waarbij de verweerster het verbod werd opgelegd 
om  de  in  het  geding  zijnde  zandgroeve  te  exploiteren,  van  rechtswege  was 
vervallen omdat zich een nieuw feit had voorgedaan, namelijk de afgifte van een 
nieuwe ontginningsvergunning door de gemeente Eigenbrakel op 29 juni 1994 
en dat het bijgevolg beslist dat de dwangsommen niet verschuldigd waren voor 
de periode van 11 juli tot 21 november 1994.
2. Luidens  artikel  1385quater Gerechtelijk  Wetboek  komt  de  dwangsom, 
eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. 
Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is 
vastgesteld.
Artikel 1385quinquies, eerste lid, bepaalt dat de rechter die een dwangsom heeft 
opgelegd,  op vordering van de veroordeelde,  de dwangsom kan opheffen,  de 
looptijd ervan kan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de 
dwangsom  kan  verminderen  ingeval  van  blijvende  of  tijdelijke,  gehele  of 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen. 
Die bepalingen  stemmen overeen  met de artikelen  3 en 4,  eerste  lid,  van de 
bijlage bij  het  Benelux-verdrag van 26 november 1973 houdende eenvormige 
wet op de dwangsom.
In zijn arrest van 30 september 2010 heeft het Benelux-Gerechtshof voor recht 
gezegd dat de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Eenvormige wet betreffende de 
dwangsom niet eraan in de weg staan dat de executierechter, gelet op het feit dat 
zich een nieuwe, geen overmacht opleverende omstandigheid heeft voorgedaan, 
kan toetsen of de titel waarbij  de dwangsom is opgelegd, nog doeltreffend en 
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uitvoerbaar is.
In  zoverre het middel het tegenovergestelde aanvoert  en de schending van de 
artikelen 1385quater en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, 
faalt het middel naar recht.
3. In  geval  van zwarigheden bij  de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een 
veroordeling  tot  een  dwangsom  bevat,  staat  het  aan  de  beslagrechter  om op 
grond van artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek te bepalen of de voor de 
dwangsom gestelde voorwaarden vervuld zijn.
Hoewel de beslagrechter in de regel geen uitspraak kan doen over de zaak zelf en 
de  rechten  van  de  partijen  die  zijn  vastgelegd  in  de  titel  waarvan  de 
tenuitvoerlegging wordt gevorderd, niet kan wijzigen, is hij evenwel bevoegd om 
na te gaan of die titel nog geldig en derhalve uitvoerbaar is.
Op dat punt dient de rechter acht te slaan op het doel en de strekking van de 
veroordeling waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd in de wetenschap 
dat  die  veroordeling  niet  verder  mag  gaan  dan  het  bereiken  van  het  ermee 
beoogde doel.
Het  bestreden  arrest  beslist  dat  de  dwangsommen  gedurende  de  litigieuze 
periode van 11 juli tot 21 november 1994 niet verschuldigd zijn op grond van de 
volgende overwegingen:
- het staat aan het hof van beroep uit te maken “of de voorwaarden die het - in  
kort  geding  gewezen  -  arrest  van  25  juni  1992  heeft  opgelegd  opdat  [de  
verweerster]  de  dwangsom  zou  verbeuren,  vervuld  zijn  tijdens  de  litigieuze  
periode”;
- daartoe  dienen  de  draagwijdte  en  de  gevolgen  van  dat  arrest  te  worden 
onderzocht;
- uit  de  motivering  ervan  blijkt  dat  het  opgelegde  verbod  om  de  litigieuze 
zandgroeve  te  exploiteren  “dus  uitwerking  had  zolang  [de  verweerster]  de  
zandgroeve  bleef  exploiteren  zonder  dat  zij  daarvoor  over  een  geldige  
vergunning beschikte”;
- na de afgifte van een schijnbaar geldige vergunning op 29 juni 1994 “genoot de  
verweerster wel degelijk het vermoeden van wettigheid waardoor de voorlopige  
titel geen uitwerking meer had voor de toekomst”;
- het  arrest  van  25  juni  1992 “is  dus geen  uitvoerbare  titel  die  kan  worden  
gebruikt om dwangsommen in te voeren voor de tijdsspanne vanaf wanneer [de  
verweerster] de ontginning niet meer voorlopig zou voortzetten en zonder over  
een schijnbaar geldige en wettige vergunning te beschikken”.
Door aldus te beslissen dat het arrest van 25 juni 1992 niet langer uitvoerbaar 
was omdat een nieuw gegeven was opgedoken, namelijk het feit dat een nieuwe, 
schijnbaar geldige, exploitatievergunning was uitgereikt, is het hof van beroep 
bij zijn uitspraak als beslagrechter zijn bevoegdheid niet te buiten gegaan, heeft 
het zich evenmin de bevoegdheden toegeëigend die uitsluitend toekomen aan de 
rechter in kort geding die de dwangsommen heeft opgelegd en heeft evenmin het 
gezag van gewijsde van het arrest van 25 juni 1992 miskend.
In zoverre het middel de schending aanvoert  van de artikelen 23 tot 28, 584,  
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tweede  lid,  1032,  1039  en  1498  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kan  het  niet 
worden aangenomen.

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

5 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Fettweis – 
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: J. Verbist.

Nr. 297

1° KAMER - 5 mei 2011

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS 
- UITSPRAAK - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - WETTIGHEID

Wanneer onder de gelding van de vroegere artikelen 779 en 782 van het  Gerechtelijk  
Wetboek een vonnis werd ondertekend door de drie rechters die het regelmatig hebben  
gewezen en dat vonnis op de openbare terechtzitting werd uitgesproken door de voorzitter,  
bijgestaan door de griffier, maakt het feit alleen dat de twee andere rechters die het hebben  
gewezen de uitspraak niet hebben bijgewoond dat vonnis niet onwettig.1 2 (Artt. 779 en 782, 
Gerechtelijk Wetboek)

(CLAUDE JOBE nv T. CONSTRUCTION GENERALE FRANCOIS nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0453.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 27 november 2008 van het hof 
van beroep te Luik.
Op 5 april 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd 
ter griffie.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Art. 779, tweede lid, Ger.W., voor de opheffing ervan door de wet van 26 april 2007 tot wijziging  
van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand en 782, 
voor de vervanging ervan door dezelfde wet.
2 Zie concl. OM, AR. C.09.0453.F, Pas., 2011, nr.297.
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- de artikelen 782, voor de wijziging ervan bij artikel 23 van de wet van 26 april 2007 tot  
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke  
achterstand, en 782bis, eerste lid, ingevoegd bij artikel 24 van de wet van 26 april 2007  
tot  wijziging  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  met  het  oog  op  het  bestrijden  van  de  
gerechtelijke achterstand en gewijzigd bij artikel 84 van de wet van 8 juni 2008 houdende  
diverse bepalingen (I) van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 31 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met  
het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand.
Aangevochten beslissing
Het  arrest  dat  voor  de  uitspraak  is  ondertekend  door  mevrouw  Evelyne  Dehant,  
raadsheer  en  dienstdoend  voorzitter,  de  heer  Olivier  Michiels  en  mevrouw  Brigitte  
Wauthy, raadsheren, en de heer Denys Deramaix, eerstaanwezend adjunct-griffier, is op  
de openbare terechtzitting van de twintigste kamer van het hof van beroep te Luik op 27  
november 2008 uitgesproken door mevrouw Evelyne Dehant, raadsheer en dienstdoend  
voorzitter, bijgestaan door de heer Denys Deramaix, eerstaanwezend adjunct-griffier.
Grieven
Artikel 782 Gerechtelijk Wetboek, zoals het bestond voor de wijziging ervan bij artikel 23  
van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op  
het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, bepaalt dat het vonnis wordt ondertekend  
door de rechters die het hebben uitgesproken, en door de griffier. Sedert die wijziging  
bepaalt het dat het vonnis voor de uitspraak ondertekend wordt door de rechters die het  
hebben gewezen en door de griffier.
Artikel 782bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek maakt het mogelijk dat de vonnissen en  
arresten uitsluitend worden uitgesproken door de voorzitter van de kamer die ze heeft  
gewezen zelfs in afwezigheid van de andere rechters. Het is ingevoegd bij artikel 24 van  
de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het  
bestrijden van de gerechtelijke achterstand en gewijzigd bij artikel 84 van de wet van 8  
juni 2008 houdende diverse bepalingen (I).
Artikel 31 van voormelde wet van 26 april 2007 die van kracht is geworden op 22 juni  
2007 bevat een overgangsbepaling volgens welke onder meer de artikelen 23 en 24 van  
die wet in elke aanleg van toepassing zijn op de zaken waarvoor op 1 september 2007  
geen rechtsdag of geen kalender voor de rechtspleging is vastgesteld, of waarvoor geen  
enkel verzoek tot vaststelling werd ingediend.
Artikel 782 Gerechtelijk Wetboek, zoals het bij die wet werd gewijzigd, en artikel 782bis  
van hetzelfde wetboek zijn dus niet van toepassing op de zaken waarvoor op 1 september  
2007 reeds een kalender voor de rechtspleging is vastgesteld. Op die zaken blijft artikel  
782 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zoals het bestond voor de wijziging  
ervan  bij  voornoemde  wet,  terwijl  artikel  782bis  van  dat  wetboek  niet  kan  worden  
toegepast.
Te dezen heeft mevrouw Myriam Vieujean, toen voorzitter van de twintigste kamer van  
het hof van beroep te Luik, op 21 juni 2007 een beschikking gewezen waarin de termijnen  
om conclusies  te  nemen op grond van artikel  747,  §2,  van het  Gerechtelijk  Wetboek  
werden aangepast en de datum voor de pleidooien werd vastgesteld op 29 mei 2008.
Het arrest diende bijgevolg te worden uitgesproken door alle magistraten die over de  
zaak hadden beraadslaagd en niet enkel door de raadsheer die dienst deed als voorzitter  
van  de  twintigste  kamer  van  het  hof  van  beroep.  Het  is  derhalve  niet  naar  recht  
verantwoord (schending van alle in het middel aangegeven bepalingen).
...
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
Krachtens  artikel  149  Grondwet  wordt  elk  vonnis  uitgesproken  in  openbare 
terechtzitting.
Volgens  artikel  779,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  kan  het  vonnis  enkel 
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over 
de zaak moeten bijgewoond hebben, een en ander op straffe van nietigheid.
Artikel 779, tweede lid, dat voor de opheffing ervan bij de wet van 26 april 2007 
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de 
gerechtelijke achterstand  krachtens  artikel  31 van die wet  op het  geschil  van 
toepassing  was,  bepaalt  dat,  wanneer  een  rechter  wettig  verhinderd  is  de 
uitspraak bij  te  wonen van een vonnis waarover  hij  mede heeft  beraadslaagd 
overeenkomstig artikel 778, de voorzitter van het gerecht een andere rechter kan 
aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.
Artikel 782 van dat wetboek, zoals het op het geschil van toepassing is voor de 
vervanging ervan door voormelde wet van 26 april 2007, bepaalt dat het vonnis 
wordt  ondertekend door de rechters  die het  hebben uitgesproken,  en door de 
griffier.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
-  het  arrest  werd  ondertekend  door  mevrouw  Evelyne  Dehant,  raadsheer  en 
dienstdoend voorzitter, de heer Olivier Michiels en mevrouw Brigitte Wauthy, 
raadsheren, en door de heer Denys Deramaix, griffier;
- die drie raadsheren alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond;
- het arrest op 27 november 2008 op de openbare terechtzitting van de 20e kamer 
van  het  hof  van  beroep  werd  uitgesproken  door  mevrouw  Evelyne  Dehant, 
bijgestaan door de heer Denys Deramaix.
Uit die vaststellingen volgt dat de drie raadsheren die alle zittingen over de zaak 
hebben  bijgewoond  het  arrest  hebben  gewezen  waarover  zij  mede  hebben 
beraadslaagd en dat het arrest is uitgesproken in openbare terechtzitting.
Wanneer onder vigeur van de voormelde bepalingen een vonnis is ondertekend 
door de drie rechters die het regelmatig hebben gewezen en dat vonnis op de 
openbare  terechtzitting is  uitgesproken  door de voorzitter,  bijgestaan  door de 
griffier, maakt het feit alleen dat de twee andere rechters die het hebben gewezen 
de uitspraak niet hebben bijgewoond dat vonnis niet onwettig.
Het middel kan niet worden aangenomen.
...

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

5 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Fettweis – 
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: J. Oosterbosch.

Nr. 298

1° KAMER - 5 mei 2011

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
OVERSCHRIJVING - BANKREKENINGUITTREKSEL - LENING - BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT - 
RECHTER - BEOORDELING IN FEITE - HOF VAN CASSATIE - TOETSING - WETTELIJK BEGRIP 
WAARSCHIJNLIJKHEID

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - 
OVERSCHRIJVING - BANKREKENINGUITTREKSEL - WERKELIJKE STORTING VAN EEN GELDSOM

1º De rechter oordeelt weliswaar in feite of de hem voorgelegde akte het beweerde feit al  
dan niet  waarschijnlijk  maakt en derhalve een begin van bewijs door geschrift  uitmaakt  
maar het staat aan het Hof na te gaan of de rechter het wettelijk begrip waarschijnlijkheid  
niet heeft miskend1. (Art. 1347, tweede lid, BW)

2º Een bankrekeninguittreksel dat een overschrijving bevat vermeldt alleen dat er werkelijk  
een geldsom werd gestort2. (Art. 1347, tweede lid, BW)

(V. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0175.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 17 november 2009 gewezen 
door het hof van beroep te Luik.
Op 5 april 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd 
ter griffie.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconlcudeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan. Het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1315, eerste lid, 1341, 1347, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet gegrond en veroordeelt de  
eiser, met bevestiging van het beroepen vonnis, om aan de verweerster de hoofdsom van  

1 Zie concl. OM, AR. C.10.0175.F, Pas., 2011, nr. 298.
2 Ibid.
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23.549,88  euro  te  betalen.  Het  beslist  aldus  om  alle  redenen  die  hier  als  volledig  
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen:
"[De verweerster] vermeldt dat de storting van 950.000 frank een lening was.
Zij  beschikt  niet  over  een  geschrift  conform  de  artikelen  1326  en  1341  Burgerlijk  
Wetboek, maar wel over een begin van bewijs door geschrift, namelijk een geschrift dat  
uitgaat van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld en waardoor het beweerde feit  
waarschijnlijk wordt gemaakt.
Het  dossier [van de eiser]  bevat  immers een uittreksel  van zijn  bankrekening met de  
datum van de storting. Dat uittreksel bewijst dat genoemd bedrag van 950.000 frank wel  
degelijk  aan  hem  is  gestort  en  het  bevestigt  het  bankrekeninguittreksel  van  [de  
verweerster]  waaruit  blijkt  dat  zij  op  23  januari  2008  (lees:  1998)  het  bedrag  van  
950.000 frank heeft afgehaald om het te storten [aan de eiser].
Dat stuk maakt het bestaan van de aangevoerde lening waarschijnlijk zodat het bewijs  
van de leningovereenkomst door alle middelen van recht mag worden geleverd".
Het  arrest  stelt  vervolgens  vast  dat  er  "gewichtige,  bepaalde  en  met  elkaar  
overeenstemmende vermoedens bestaan dat die storting wel degelijk betrekking had op  
een lening, namelijk dat hij voor [de eiser] de verplichting inhield tot teruggave".
Het voegt er het volgende aan toe
"[De eiser] voert aan dat de litigieuze storting een schenking was. Het staat aan hem om  
hiervan het bewijs te leveren.
Het hof [van beroep] stelt vast dat hij in gebreke blijft het bewijs van die schenking te  
leveren.
De met de hand aangebrachte vermelding op het rekeninguittreksel van [de verweerster]:  
'Teruggegeven aan Georges' bewijst het bestaan van een schenking niet. Het feit dat [de  
verweerster] [de eiser] voor zich had willen 'terugwinnen' of harmonieuze betrekkingen  
met hem had willen onderhouden zijn geen elementen die op zich het bewijs van een  
dergelijke schenking kunnen opleveren.
[De eiser] betoogt tevens dat de storting overeenkomt met geldsommen die hij uit eigen  
beweging  aan  [de  verweerster]  heeft  gegeven  naar  aanleiding  van  de  verkoop  van  
sportpaarden in 1997 en 1998. Het betreft hier een bewering die elke geloofwaardigheid  
mist".
Grieven
Krachtens artikel 1315, eerste lid, Burgerlijk Wetboek stond het aan de verweerster die  
de uitvoering van een verbintenis tot terugbetaling van een lening vorderde het bewijs te  
leveren niet alleen van de overdracht van geldsommen, maar ook van het bestaan van een  
leningovereenkomst,  namelijk  van  de  titel  op  grond  waarvan  zij  de  terugbetaling  
vorderde.
Artikel  1341 Burgerlijk Wetboek  bepaalt  dat  de lening zoals  elke overeenkomst,  door  
geschrift moet worden bewezen. Krachtens artikel 1347, eerste lid, Burgerlijk Wetboek  
lijdt de verplichting om elke verbintenis die meer dan 375 euro bedraagt door geschriften  
te bewijzen uitzondering wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is. In  
dat geval kan de verbintenis door alle middelen van recht worden bewezen.
Artikel  1347,  tweede  lid,  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  het  begin  van  bewijs  door  
geschrift  elke geschreven akte is die uitgegaan is van degene tegen wie de vordering  
wordt  ingesteld,  of  van  de  persoon  door  hem  vertegenwoordigd,  en  waardoor  het  
beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt.
...
Tweede onderdeel
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Krachtens artikel 1347, tweede lid, Burgerlijk Wetboek moet het begin van bewijs door  
geschrift  het  beweerde  rechtsfeit  waarschijnlijk  maken.  Het  volstaat  niet  dat  het  feit  
mogelijk lijkt; vereist is dat het, ook al is het niet bewezen, een schijn van waarheid bevat.
De feitenrechter oordeelt weliswaar op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte  
het  beweerde  feit  waarschijnlijk  maakt  en  derhalve  als  een  begin  van  bewijs  door  
geschrift  kan  worden  beschouwd,  maar  hij  mag  het  begrip  waarschijnlijkheid  niet  
miskennen.
Het beweerde feit bestond te dezen niet in de overdracht van geldsommen als zodanig,  
wat  niet  werd  betwist,  maar  in  de  omstandigheid  dat  die  overdracht  geschiedde  ter  
uitvoering van een lening. Uit de uittreksels van de respectievelijke rekeningen van de  
partijen waarop het arrest zich baseert blijkt dat de verweerster op 23 januari 1998 een  
bedrag  van  950.000  frank  heeft  betaald  aan  de  eiser  maar  zij  maken  niets  anders  
waarschijnlijk, meer bepaald niet de juridische aard of oorzaak van die geldoverdracht.
Het arrest stelt vast dat "het dossier [van de eiser] een uittreksel van zijn bankrekening  
bevat  met  de  datum van  de  storting.  Dat  uittreksel  bewijst  dat  genoemd bedrag  van  
950.000 frank wel degelijk aan hem is gestort en het bevestigt het bankrekeninguittreksel  
van [de verweerster] waaruit blijkt dat zij op 23 januari 2008 (lees: 1998) het bedrag van  
950.000  frank  heeft  afgehaald om het  te  storten [aan de eiser]'".  Het  omschrijft  dat  
bankrekeninguittreksel als "een begin van bewijs door geschrift", namelijk een geschrift  
(...)  dat  het  beweerde  feit  waarschijnlijk  maakt"  daar  "dat  stuk  het  bestaan  van  de  
aangevoerde lening waarschijnlijk  maakt zodat  het bewijs van de leningovereenkomst  
door alle middelen van recht mag worden geleverd".
Aldus verwart het arrest de overdracht van de geldbedragen met de juridische titel op  
grond  waarvan  de  terugbetaling  verschuldigd  is,  miskent  het  arrest  het  begrip  
waarschijnlijkheid en derhalve het begrip begin van bewijs door geschrift (schending van  
artikel 1347, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek). Op zijn minst maakt het uit een  
vastgesteld  gegeven  een  gevolgtrekking  die  op  die  grondslag  niet  kan  worden  
verantwoord  en  miskent  het  aldus  het  wettelijk  begrip  vermoeden (schending  van  de  
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).
Het beslist bijgevolg niet wettig dat de verweerster door alle middelen van recht mag  
bewijzen dat de "(litigieuze) storting wel degelijk een lening was, namelijk dat zij [voor  
de eiser] de verplichting tot teruggave inhield" (schending van de artikelen 1315, eerste  
lid, 1341 en 1347, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
...

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel
Volgens artikel 1347, tweede lid, Burgerlijk Wetboek is elke geschreven akte die 
uitgegaan  is  van  degene  tegen  wie  de  vordering  wordt  ingesteld,  of  van  de 
persoon  door  hem  vertegenwoordigd,  en  waardoor  het  beweerde  feit 
waarschijnlijk wordt gemaakt een begin van bewijs door geschrift.
De rechter oordeelt weliswaar in feite of de hem voorgelegde akte het beweerde 
feit  al  dan  niet  waarschijnlijk  maakt  en  derhalve  een  begin  van  bewijs  door 
geschrift  uitmaakt  maar  het  staat  aan  het  Hof  na  te  gaan  of  de  rechter  het  
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wettelijk begrip waarschijnlijkheid niet heeft miskend.
Het  arrest  stelt  vast  dat  het  dossier  van  de  eiser  een  uittreksel  van  zijn 
bankrekening bevat  waaruit  blijkt  dat  de verweerster  op 23 januari  1998 een 
bedrag van 950.000 frank aan hem heeft gestort en het beslist dat genoemd stuk 
het bestaan van de door de verweerster aangevoerde lening waarschijnlijk maakt.
Een bankrekeninguittreksel dat een overschrijving vermeldt bewijst alleen dat er 
werkelijk een geldsom werd gestort. Het arrest dat beslist dat een dergelijk stuk 
het  bestaan  van  een  lening  waarschijnlijk  maakt  en  bijgevolg  een  begin  van 
bewijs  door  geschrift  vormt  waardoor  het  bewijs  van  de  leningovereenkomst 
door alle middelen van recht mag worden geleverd, schendt voornoemd artikel 
1347, tweede lid.
In zoverre is het onderdeel gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van  het  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

5 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Fettweis – 
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: J. Oosterbosch.

Nr. 299

1° KAMER - 5 mei 2011

1º AUTEURSRECHT - MOREEL RECHT - AANTASTING - VERGOEDING - GRONDSLAG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - AUTEURSRECHT - MOREEL RECHT - AANTASTING - VERGOEDING - GRONDSLAG

1º en 2° Elke aantasting van de rechten van een auteur, met name van zijn moreel recht op  
een werk, kan aanleiding geven tot vergoeding overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383  
van het Burgerlijk Wetboek1. (Artt. 1382 en 1383, BW)

(STAD NAMEN T. N.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0496.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 april 2010 gewezen door het 

1 Zie concl. OM, AR. C.10.0496.F, Pas., 2011, nr. 299.
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hof van beroep te Luik.
Op 5 april 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd 
ter griffie.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht 
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, §2, en 9, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en  
de naburige rechten, zowel voor als na de wijziging ervan bij de wet van 4 december  
2006;
- algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.
Aangevochten beslissing
Het  arrest  beslist  dat  de  eiseres  de  morele  rechten  van  de  verweerder  op  zijn  werk  
"Sambre et Meuse" in grove mate heeft geschonden. Het betreft hier zowel zijn recht op  
eerbied  voor  het  werk  "dat  in  algemene  bewoordingen  wordt  omschreven  in  het  
voorlaatste lid van artikel 2 [lees: 1] §2, van de wet van 30 juni 1994" als zijn recht op  
het vaderschap van het werk.  Het stelt  vast  dat het werk "zich in een zodanige staat  
bevindt  dat  geen  restauratie  of  herstel  mogelijk  is".  Vervolgens  beslist  het  dat  "(de  
verweerder) met zijn eis dat van het werk een reproductie in brons zou worden gemaakt  
en dat  die  reproductie  ofwel  in  de buurt  van het  casino ofwel  in  een gelijkwaardige  
publieke ruimte zou worden opgesteld geen ander doel voor ogen heeft dan het herstel in  
natura van die aantastingen" van zijn morele rechten, dat hij door die wijze van herstel te  
eisen geen misbruik maakt van zijn rechten. Het verklaart die eis in beginsel gegrond,  
houdt de uitspraak voor het overige aan en beveelt ambtshalve "de heropening van het  
debat  opdat  de  auteur  nieuwe  bestekken  zou  overleggen  aan  de  hand  waarvan  de  
kostprijs voor de reproductie in brons, het vervoer en de bewerking van het beeld zou  
kunnen worden berekend en opdat de stad openbare ruimten zou voorstellen waar de  
reproductie van het standbeeld kan worden geplaatst".
Die  beslissing  is  gewezen  om  alle  redenen  van  het  arrest  die  hier  als  volledig  
weergegeven worden beschouwd.
Grieven
De in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vergoeding van de door een fout  
veroorzaakte schade moet volledig zijn maar mag, wanneer zij in natura wordt bevolen,  
de maat van de aangetaste rechten niet te buiten gaan . Misbruik van recht valt hier niet  
onder.
Krachtens artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de  
naburige rechten heeft de auteur op zijn kunstwerk een onvervreemdbaar moreel recht,  
het recht om het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren, het recht op eerbied  
voor zijn  werk wat  het  hem mogelijk  maakt  zich  te  verzetten tegen elke  misvorming,  
verminking of andere wijziging van dit werk, dan wel tegen enige andere aantasting van  
zijn werk die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden.
Artikel 9 van voornoemde wet - zowel voor als na de wijziging ervan bij de wet van 4  
december 2006 - bepaalt dat bij de overdracht van een werk van beeldende kunst aan de  
verkrijger het recht wordt overgedragen "het werk als dusdanig tentoon te stellen,  in  
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omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of faam van de auteur, maar dat de  
andere auteursrechten niet worden overgedragen".
Bijgevolg  1°  heeft  de  schepper  van  een  werk  van  beeldende  kunst,  zoals  een  
beeldhouwwerk, het morele recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of  
wijziging van zijn werk en heeft hij het recht te eisen dat het "als dusdanig", namelijk  
zoals het is geconcipieerd, tentoon te stellen, maar hij heeft niet het recht te eisen dat,  
wanneer het werk beschadigd wordt, het herstel zou bestaan in een kopie van dat werk in  
een  ander  materiaal,  ook  al  vraagt  dat  materiaal  veel  minder  onderhoud  en  is  het  
gemakkelijker uit te voeren dan het oorspronkelijke materiaal, en 2° mag een dergelijk  
herstel niet bevolen worden op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Het arrest verwerpt het verweermiddel van de eiseres, namelijk dat niet van haar kon  
worden geëist dat "zij de kosten voor de uitvoering van een ander werk dat de kopie van  
eerstgenoemd werk in een ander materiaal zou zijn, op zich zou nemen" op grond dat de  
verweerder, "met zijn eis dat van het werk een reproductie in brons zou worden gemaakt  
en dat  die  reproductie  ofwel  in  de buurt  van het  casino ofwel  in  een gelijkwaardige  
publieke ruimte zou worden opgesteld geen ander doel voor ogen heeft dan het herstel in  
natura van die aantastingen" van zijn morele rechten en dat hij door die wijze van herstel  
te eisen geen misbruik maakt van zijn rechten. Het beslist aldus op grond dat elke andere  
vorm van herstel uitgesloten is en dat "de kunstenaar, door te eisen dat van het werk een  
reproductie in brons zou worden gemaakt, redelijk blijft daar brons in vergelijking met  
het  oorspronkelijk  materiaal,  ontegensprekelijk  'veel  minder  onderhoud  vraagt  en  
bovendien veel gemakkelijker uit te voeren is dan in het oorspronkelijk materiaal"". Aldus  
staat het arrest aan de verweerder een herstel toe dat de maat van de aangetaste rechten  
te buiten gaat en schendt het bijgevolg alle in het middel aangegeven bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Overeenkomstig  artikel  1,  §2,  van  de  wet  van  30  juni  1994 betreffende  het 
auteursrecht en de naburige rechten heeft de auteur van een kunstwerk op dat 
werk een onvervreemdbaar  moreel  recht;  hij  heeft  recht  op eerbied voor zijn 
werk en dat maakt het hem mogelijk zich te verzetten tegen elke wijziging ervan; 
niettegenstaande enige afstand, behoudt hij het recht om zich te verzetten tegen 
elke misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen 
enige  andere  aantasting  van  het  werk,  die  zijn  eer  of  zijn  reputatie  kunnen 
schaden.
Artikel  9,  eerste  lid,  van  genoemde  wet  bepaalt  dat,  tenzij  anders  is 
overeengekomen, bij de overdracht van een werk van beeldende kunst aan de 
verkrijger het recht wordt overgedragen het werk als dusdanig tentoon te stellen, 
in omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of de faam van de auteur.
Elke aantasting van de rechten van een auteur, met name van zijn moreel recht 
op een werk, kan aanleiding geven tot vergoeding overeenkomstig de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Die artikelen verplichten degene die door zijn schuld schade heeft veroorzaakt 
deze volledig te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde hersteld wordt in 
de staat waarin hij zou gebleven zijn indien de fout niet was begaan.
Zij geven bovendien de benadeelde het recht de vergoeding van zijn schade in 
natura te vorderen indien dit mogelijk is en geen misbruik van recht oplevert.
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Het arrest vermeldt, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat de eiseres "de 
morele rechten [van de verweerder] op zijn werk, [namelijk een monumentaal 
beeldhouwwerk  in  Franse  steen,  'Sambre  et  Meuse'  genaamd,  dat  met  name 
bestemd  was  als  sierstuk  voor  het  casino  van  Namen],  in  grove  mate  heeft  
geschonden. Het betreft hier zijn recht op eerbied voor het werk dat gebroken is 
geraakt, niet hersteld is volgens de regels van de kunst, bedekt is met een laag 
verf  en aan het  zicht  van het  publiek onttrokken werd om dienst  te doen als 
standbeeld voor het plezier van een particulier".
Het arrest stelt vast dat het niet wordt betwist dat dit standbeeld "zich in een 
zodanige staat bevindt dat geen restauratie of herstel mogelijk is". Vervolgens 
beslist het dat "[de verweerder] met zijn eis dat van het werk een reproductie in 
brons zou worden  gemaakt  en dat  die reproductie  ofwel  in  de buurt  van het 
casino ofwel in een gelijkwaardige publieke ruimte zou worden opgesteld, geen 
ander doel voor ogen heeft dan het herstel in natura van die aantastingen".
Het  preciseert  dat  hij  door  die  wijze  van  herstel  te  eisen  zijn  rechten  niet  
misbruikt en wijst erop dat hij "met die eis allesbehalve winst najaagt, [dat] de 
kostprijs voor de reproductie van het standbeeld in brons geen voldoende reden 
is  om [de]  eis  als  een  misbruik  van  recht  te  bestempelen,  te  meer  daar  het 
onomkeerbaar karakter van de aantastingen waarvoor [de eiseres] aansprakelijk 
is elke andere vorm van herstel uitsluit, [dat] de auteur bovendien, door te eisen 
dat van het werk een reproductie in brons zou worden gemaakt, redelijk blijft 
daar  brons  in  vergelijking  met  het  oorspronkelijk  materiaal  ontegensprekelijk 
'veel minder onderhoud vraagt en bovendien veel gemakkelijker uit te voeren is 
dan in het oorspronkelijk materiaa' [en dat] de omstandigheid dat het werk 26 
jaar  lang  voor  het  publiek  tentoongesteld  is  geweest  de  auteur  evenmin 
genoegdoening kan verschaffen".
Het arrest dat aldus aan de verweerder een vergoeding toekent die niet buiten de 
maat  van  de  aangetaste  rechten  valt,  schendt  geen  van  de  in  het  middel 
aangegeven wetsbepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

5 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: S. Velu – 
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: J. Oosterbosch en 
L. De Gryse.

Nr. 300

1° KAMER - 5 mei 2011
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REGISTRATIE (RECHT VAN) - VERMINDERD RECHT - OVEREENKOMST WAARBIJ EIGENDOM 
WORDT OVERGEDRAGEN - REGISTRATIE VOOR HET VERLIJDEN VAN DE AUTHENTIEKE AKTE - 
TOEPASSING

Het verminderde recht als bepaald in artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van de registra-
tie-, hypotheek- en griffierechten kan niet worden toegepast wanneer een overeenkomst  
waarbij eigendom wordt overgedragen, ter registratie aangeboden wordt vóór het verlijden  
van de authentieke akte1. (Art. 62, eerste lid, Wetboek Registratierechten)

(SOTRINVEST nv T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0066.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 13 september 2007 gewezen 
door het hof van beroep te Brussel.
Bij arrest van 30 oktober 2009 heeft het Hof de uitspraak aangehouden tot het 
antwoord van het Grondwettelijk Hof op de in het dictum van dat arrest gestelde 
prejudiciële vraag.
Het  Grondwettelijk  Hof  heeft  geantwoord  in  het  arrest  nr.  127/2010  van  4 
november 2010
Op 5 april 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd 
ter griffie.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal André 
Henkes is in zijn conclusie gehoord.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de  artikelen  44  en  62,  inzonderheid  eerste  lid,  van  het  Wetboek  der  registratie-,  
hypotheek- en griffierechten;
- de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de eiseres bij onderhandse overeenkomst van 28 februari 2000  
van een natuurlijk persoon een in Eigenbrakel gelegen stuk grond gekocht heeft voor de  
prijs van 53.000.000 F; dat de overeenkomst bepaalde dat de notariële koopakte uiterlijk  
op 22 december 2000 zou worden ondertekend en dat de eiseres, om de in artikel 62 van  
het Wetboek van registratierechten bepaalde vermindering van de registratierechten te  
genieten, in de overeenkomst verklaarde beroepshalve onroerende goederen te kopen om  
ze te verkopen, wat immers haar werk is; dat die onderhandse overeenkomst die op 22  
juni 2000 ter registratie werd aangeboden,  werd geregistreerd tegen betaling van het  
verlaagde recht van 5 pct., bepaald in artikel 62 van het Wetboek van registratierechten;  
dat de ontvanger van de registratie achteraf echter de betaling eiste van een bijkomend  
bedrag van 3.975.000 frank, zijnde het recht van overgang, berekend aan het gewone  
tarief van 12,5 pct., verminderd met het reeds betaalde recht van 5 pct.; dat hij die eis  

1 Zie concl. OM, AR. F.08.0066.F, Pas., 2011, nr. 300. 
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handhaafde, hoewel de op 22 december 2000 verleden authentieke koopakte aan het vaste  
tarief was geregistreerd op grond dat het recht reeds betaald was bij de registratie van de  
onderhandse koopakte; dat de ontvanger derhalve tegen de eiseres een dwangbevel heeft  
uitgevaardigd tot betaling van het aanvullend recht; dat de eiseres tegen dat bevel verzet  
heeft aangetekend. 
Vervolgens verklaart het arrest, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter, het  
verzet tegen het dwangbevel van de eiseres niet gegrond en veroordeelt haar in de kosten  
van beide instanties.
Het beslist aldus om de volgende redenen:
“Artikel 62 van het Wetboek van registratierechten luidt als volgt: ‘Het in artikel  44  
bepaalde recht wordt tot 5 pct. verminderd voor de verkopingen die uit de hand en bij  
authentieke akte gedaan worden, aan personen die hun beroep maken van het kopen en  
verkopen van onroerende goederen ...’
Het wetboek eist dat de koop uit de hand bij authentieke akte zou worden vastgesteld  
omdat het authentieke karakter de grondslag vormt van onze vastgoedregeling en omdat  
de toekomstige kopers die met de makelaar handelen, te maken moeten hebben met een  
verkoper die in het bezit is van een regelmatige en naar behoren overgeschreven titel die  
als zodanig aan derden kan worden tegengeworpen (artikel 1 van de hypotheekwet van 16  
december  1851)  (Genin,  Commentaire  du Code des droits  d'enregistrement,  2e uitg.,  
1950, p. 261, nr. 687).
Het vereiste van de authentieke akte ‘est à considérer à la lumière des aspirations du  
législateur  de  voir  se  dérouler  l'activité  des  agents  immobiliers  en  toute  clarté’  (F.  
WERDEFROY, Droits d'enregistrement, nr 817-2, p. 847).
Op  de  dag  evenwel  van  de  registratie  van  de  overeenkomst  tot  overdracht  van  de  
eigendom van een onroerend goed aan een makelaar waarvoor in beginsel het aan het  
gewone tarief berekende recht van overgang moet worden betaald, is die makelaar niet in  
het bezit  van een regelmatige en naar behoren overgeschreven titel die op grond van  
artikel 1 van de hypotheekwet van 16 december 1851 als zodanig aan derden kan worden  
tegengeworpen.  Op die datum kan de makelaar dus geen vermindering van het tarief  
eisen omdat hij niet voldoet aan het in artikel 62 van dat wetboek bepaalde vereiste van  
een authentieke akte.
De wet kent aan de betrokkene niet het recht toe om een voorlopige vermindering van het  
gewone  tarief  te  eisen  in  afwachting  dat  achteraf  (eventueel)  een  authentieke  akte  
verleden wordt (...).
Artikel 62 van het wetboek was dus niet van toepassing op de onderhandse akte die op 22  
juni 2000 ter registratie werd aangeboden”.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van de registratierechten luidt als volgt: “het in  
artikel  44  bepaalde  recht  (voor  de  verkopingen  en  andere  overeenkomsten  onder  
bezwarende  titel  waarbij  eigendom of  vruchtgebruik  van  onroerende  goederen  wordt  
overgedragen) wordt verminderd tot 5 pct. voor de verkopingen die uit de hand en bij  
authentieke akte gedaan worden aan personen die hun beroep maken van het kopen en  
verkopen van onroerende goederen”.
Het  verslag  aan  de  Koning  dat  voorafgaat  aan  het  koninklijk  besluit  nr.  64  van  30  
november 1939 houdende het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat  
deze bepaling heeft ingevoerd, rechtvaardigt deze als volgt: “Vooralsnog bleek de wet op  
de registratierechten de handel in onroerende goederen niet te kennen (...). Welnu, het is  
duidelijk  dat,  indien  de  tussenpersoon  de  hoge  rechten  moet  betalen  welke  op  de  
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verkrijgingen met patrimoniaal karakter slaan (...), onverminderd de notariële honoraria,  
elke mogelijkheid om zaken te doen aan deze tussenpersoon praktisch wordt ontnomen en  
dat hem niets anders overblijft dan zich te onthouden ofwel, buiten de fiscale wet om, hun  
bedrijf  uit  te  oefenen.  Inderdaad,  het  is,  normaal  genomen,  niet  mogelijk  van  een  
soortgelijke verrichting een winst te verwachten, waarvan zulke onkosten zouden worden  
afgetrokken”. Gelet op de “economische rol van deze beroepspersonen”, “verdient het  
aanbeveling  (...)  degenen  die  er  een  beroep  van  maken  het  verkeer  van  onroerende  
goederen  te  vergemakkelijken  en  te  bespoedigen,  zoniet  gunstig,  dan  toch  billijk  te  
behandelen.  Het  komt er  dus op aan (...)  een stelsel  van heffing in  te  voeren dat  de  
tweevoudige verdienste zal hebben dat het, enerzijds, de Schatkist nieuwe middelen zal  
verschaffen  en,  anderzijds,  de  beroepspersonen  in  zake  onroerende  verrichtingen  de  
mogelijkheid zal bieden in volle vrijheid en openbaarheid te handelen en van een praktijk  
af te zien, die op burgerlijk en fiscaal gebied vol gevaar is, en erin bestaat een verkoop  
onder verschillende vormen te vermommen, inzonderheid onder het voorkomen van een  
lastgeving tot verkoop hun door de eigenaar gegeven, of onder de vorm van inbreng in  
een vennootschap.  In navolging van een wetgeving welke bewijzen van doelmatigheid  
heeft  gegeven  -  de  wet  op  de  overdrachtstaks  welke  de  gehele  handelsbedrijvigheid  
omhelst - vestigt artikel 62 van het Wetboek een registratierecht van 2,50 t.h. (thans 5  
t.h.) op de verkoop in der minne en bij authentieke akte van onroerende goederen, aan  
personen die er hun beroep van maken soortgelijke goederen te kopen met het oog op  
wederverkoop, en die aan sommige voorwaarden voldoen”.
Hoewel dit verslag aan de Koning, zoals de tekst van artikel 62, doelt op de verkoop ‘bij  
authentieke akte’, verantwoordt het nergens dit vereiste dat geen verband houdt met het  
uitdrukkelijk  aangegeven  doel  van  het  in  artikel  62  van  het  Wetboek  van  
registratierechten  bepaald  verlaagd  tarief.  Blijkbaar  heeft  de  wetgever  gewoon  niet  
gedacht  aan  het  uitzonderlijke  geval  dat  de  partijen  de  onderhandse  koopakte  ter  
registratie aanbieden voor het verlijden van de authentieke akte die op zijn beurt moet  
worden geregistreerd.
De door het arrest geciteerde auteurs hebben voorstellen gedaan ter verantwoording van  
het feit dat het toepassingsgebied van het verlaagd tarief beperkt blijft tot de authentieke  
akten, maar die voorstellen vinden nergens steun in het voormelde verslag aan de Koning  
en beantwoorden zelf geenszins aan het doel van de bepaling, zoals dit uit het verslag aan  
de Koning blijkt.
De hypotheekwet onderwerpt de overschrijving van de overeenkomst tot verkoop van een  
onroerend goed en de mogelijkheid om deze aan derden tegen te werpen weliswaar aan  
de voorwaarde dat een authentieke akte verleden wordt, maar het lijdt geen twijfel dat de  
makelaar die  het verlaagd tarief  genoten heeft  bij  de  registratie  van de onderhandse  
overeenkomst  waarbij  hij  het  onroerend  goed  heeft  aangekocht,  dit  pas  zal  kunnen  
verkopen na het verlijden van de authentieke koopakte en de overschrijving ervan. De  
registratie van de onderhandse koopakte aan het verlaagd tarief levert dus geen enkel  
gevaar op voor de personen aan wie de makelaar het goed zal doorverkopen.
Noch de burgerlijke wet noch de belastingwet legt aan de partijen die een onderhandse  
overeenkomst tot verkoop van een onroerend goed hebben gesloten de verplichting op om  
de authentieke akte binnen een welbepaalde termijn te verlijden. De belastingwet vereist  
enkel dat “de akten waarbij  de eigendom of het vruchtgebruik van in België gelegen  
onroerende goederen overgedragen of  aangewezen wordt” (Art.  19,  2°,  Wetboek  van  
registratierechten) geregistreerd wordt binnen een termijn van vier maanden (Artikel 32,  
4°, Wetboek van registratierechten).
Overigens is de toepassing van het verlaagd tarief op de registratie van een onderhandse  
koopakte in geen enkel opzicht strijdig met het doel dat uit het voormelde verslag aan de  
Koning blijkt, namelijk om een einde te maken aan praktijken die, met de bedoeling de  
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toepassing van een peperduur registratierecht te voorkomen, erin bestaan een verkoop te  
vermommen als een lastgeving tot verkoop door de eigenaar gegeven of onder de vorm  
van inbreng in een vennootschap of anderszins.
Indien artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van registratierechten naar de letter zou  
moeten worden geïnterpreteerd, zou die bepaling, in combinatie met artikel 44 van dat  
wetboek,  derhalve een niet  redelijk te verantwoorden discriminatie invoeren tussen de  
makelaars  naargelang  de  onderhandse  overeenkomst  tot  aankoop van  een  onroerend  
goed al dan niet  voor het verlijden van de authentieke koopakte ter registratie wordt  
aangeboden,  zodat  die  bepaling  het  grondwettelijk  beginsel  van  gelijkheid  en  non-
discriminatie zou miskennen.
In beginsel evenwel moet de wet in de mate van het mogelijke worden uitgelegd op een  
wijze die conform de Grondwet is.
Bijgevolg  moet  worden  aangenomen  dat  artikel  62,  eerste  lid,  van  het  Wetboek  van  
registratierechten,  om  dezelfde  redenen,  van  toepassing  is  op  de  onderhandse  
koopovereenkomsten wanneer zij voor het verlijden van de authentieke akte ter registratie  
worden aangeboden.
Deze  interpretatie  is  geenszins  onverenigbaar  met  de  artikelen  63-1  en  64  van  het  
Wetboek van registratierechten. De voorwaarden waaraan artikel 63-1 van het Wetboek  
van registratierechten de toepassing van het verlaagd tarief onderwerpt, gelden immers  
voor  de  toepassing  van  het  verlaagd  tarief  op  de  registratie  van  de  onderhandse  
overeenkomst en het tarief van het verschuldigde recht zal overeenkomstig artikel 64 12,5  
pct. bedragen in het geval dat de verkrijger het onroerend goed niet heeft vervreemd door  
wederverkoop, vastgesteld in een authentieke akte, uiterlijk verleden op 31 december van  
het tiende jaar na de datum van de koopakte, die de onderhandse akte is in geval van  
registratie van de onderhandse koopakte tegen het verlaagd tarief.
Het arrest schendt derhalve de in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen van  
het Wetboek van registratierechten.
Tweede onderdeel
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet en de niet-
discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten impliceren dat de  
bedoelde maatregel op dezelfde wijze wordt toegepast op al degenen wier toestand voor  
de toepassing van deze maatregel geen relevante verschillen vertoont.
Het  beginsel  dat  die  grondwettelijke  regels  niet  uitsluiten  dat  een  onderscheid  in  
behandeling wordt ingevoerd tussen bepaalde categorieën van personen geldt enkel op  
voorwaarde dat het criterium van onderscheid op een objectieve en redelijke wijze kan  
worden verantwoord gelet op het doel en de gevolgen van de bedoelde maatregel.
Indien artikel 62, eerste lid, van het Wetboek van registratierechten, in combinatie met  
artikel 44 van dat wetboek aldus zou worden uitgelegd dat het tarief van 5 pct. niet mag  
worden toegepast in geval van registratie van een onderhandse overeenkomst waarbij een  
onroerend goed wordt verkocht aan een persoon die er zijn beroep van maakt onroerende  
goederen te kopen om ze te verkopen, voert het tussen de makelaars een discriminatie in  
die niet redelijk te verantwoorden valt gelet op het doel van de wet zoals dit blijkt uit het  
in het eerste onderdeel geciteerde verslag aan de Koning, naargelang de onderhandse  
overeenkomst waarbij zij een onroerend goed aankopen al dan niet ter registratie wordt  
aangeboden voor het verlijden van de authentieke akte.
Het arrest dat toepassing maakt van het aldus geïnterpreteerde artikel 62, eerste lid, van  
het Wetboek van registratierechten, schendt bijgevolg de artikelen 10, 11 en 172 van de  
Grondwet.
Krachtens artikel 26, §2, van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof moet het Hof  
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van  Cassatie,  alvorens  uitspraak  te  doen  over  te  middel,  althans  over  het  tweede  
onderdeel ervan, aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag voorleggen die de  
eiseres voorstelt te formuleren als volgt: “Schendt artikel 62, eerste lid, van het Wetboek  
van registratie, hypotheek- en griffierechten, in combinatie met artikel 44 van genoemd  
wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd dat het uitsluitend van toepassing is op de bij  
authentieke akte vastgestelde verkopen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet door  
een niet te verantwoorden discriminatie in te voeren tussen de personen die er hun beroep  
van maken onroerende goederen te kopen om ze te verkopen, naargelang de onderhandse  
overeenkomst  waarin  zij  een  onroerend goed kopen  al  dan  niet  ter  registratie  wordt  
aangeboden voor het verlijden van de authentieke koopakte”?

III BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
Artikel  44 van het  Wetboek van  de registratie-,  hypotheek-  en  griffierechten 
bepaalt dat het recht wordt gesteld op 12,50 pct. voor de verkopingen, ruilingen 
en  alle  overeenkomsten  onder  bezwarende  titel  waarbij  eigendom  of 
vruchtgebruik van onroerende goederen wordt overgedragen.
Krachtens artikel 62, eerste lid, van hetzelfde wetboek wordt het in artikel 44 
bepaalde recht tot 5 pct. verminderd voor de verkopingen die uit de hand en bij  
authentieke akte gedaan worden aan personen die hun beroep maken van het 
kopen en verkopen van onroerende goederen.
Uit laatstgenoemde bepaling blijkt dat het voordeel van het verminderde recht 
onderworpen is aan de voorwaarde  dat  er  een authentieke akte ter  registratie 
wordt  aangeboden.  Dat  recht  kan  aldus  niet  worden  toegepast  wanneer  een 
onderhandse overeenkomst ter registratie wordt aangeboden voor het verlijden 
van die akte.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
Het  Hof heeft  bij  arrest  van 30 oktober 2009 aan het  Grondwettelijk  Hof de 
prejudiciële vraag gesteld of artikel 62, eerste lid, van voornoemd wetboek, in 
combinatie met artikel 44 van dat wetboek, indien het aldus wordt uitgelegd dat 
het  uitsluitend  van  toepassing  is  op  de  bij  authentieke  akten  vastgestelde 
verkopen, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt door tussen de 
personen die er hun beroep van maken onroerende goederen te kopen om ze te 
verkopen,  een  onderscheid  in  behandeling  in  te  voeren  naargelang  de 
onderhandse overeenkomst waarbij zij een onroerend goed kopen al dan niet ter 
registratie wordt aangeboden voor het verlijden van de authentieke koopakte.
Bij arrest nr. 127/2010 van 4 november 2010 heeft het Grondwettelijk Hof op 
deze vraag ontkennend geantwoord.
Het bestreden arrest beslist bijgevolg wettig dat het verlaagd recht als bepaald in 
artikel  62,  eerste  lid,  niet  mag worden  toegepast  wanneer  een  overeenkomst 
waarbij eigendom wordt overgedragen, ter registratie aangeboden wordt voor het 
verlijden van de authentieke akte.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

5 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: S. Velu – 
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: J. Kirkpatrick en A. 
De Bruyn.

Nr. 301

1° KAMER - 5 mei 2011

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING OP HOTELS - VERBODEN GELIJKAARDIGE BELASTING

Een gemeentebelasting op hotels die,  na aftrek van de belasting over de toegevoegde  
waarde, berekend wordt op de bruto-inkomsten uit  de verhuur van hotelkamers,  is een  
verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1°,  van het Wetboek van de  
Inkomstenbelastingen 1992, daar die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn voor de  
vaststelling van de grondslag van de belasting op de inkomsten van de hotelexploitant1.  
(Art. 464, 1°, WIB92)

(STAD LUIK T. HOTEL HORS CHATEAU bvba)

ARREST (vertaling)

(AR F.10.0006.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 22 mei 2009 van het hof van 
beroep te Luik.
Op 5 april 2011 heeft advocaat-generaal André Henkes een conclusie neergelegd 
ter griffie.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1 Zie concl. OM, AR F.10.0006.F, Pas., 2011, nr. 301.
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Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord
Geen  enkele  akte  tot  betekening  van  de  memorie  van  antwoord  die  aan  de 
neerlegging ervan ter griffie voorafgaat, wordt overgelegd.
Die memorie kan dus niet in aanmerking worden genomen.

Het middel
Krachtens  artikel  464,  1°,  WIB92 zijn de provincies,  de agglomeraties  en de 
gemeenten  niet  gemachtigd  tot  het  heffen  van  opcentiemen  op  de 
personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting 
en  op  de  belasting van  niet-inwoners  of  van  gelijkaardige  belastingen  op de 
grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de 
onroerende voorheffing betreft.
Een  plaatselijke  belasting  die  rechtstreeks  geheven  wordt  op  een  van  de 
essentiële  bestanddelen  voor de  vaststelling van  de grondslag  van een  in  die 
bepaling bedoelde belasting is een verboden gelijkaardige belasting.
Dat  is  het  geval  met  een  gemeentebelasting  op  hotels,  die,  na  aftrek  van  de 
belasting over de toegevoegde waarde, berekend wordt op de bruto-inkomsten 
uit de verhuur van hotelkamers, daar die inkomsten een essentieel bestanddeel 
zijn voor de vaststelling van de grondslag van de belasting op de inkomsten van 
hotelexploitanten. 
Het  arrest  stelt  vast  dat  artikel  9  van de belastingverordening  betreffende  de 
belasting op hotels die op 17 december 2001 is goedgekeurd door de gemeente, 
eiseres,  bepaalt  dat,  "los  van  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde,  de 
belasting  wordt  vastgesteld  op  acht  procent  van  het  totaalbedrag  dat  de 
hotelexploitant  ontvangt  voor  de  bezetting  van  het  hotel,  de  bijkomende 
diensten,  de  verlichting  en  de  verwarming".  Artikel  10  van  de  verordening 
bepaalt dat "de belastingschuldige belast wordt op basis van een vijfde van het 
bedrag van het pension bij verhuur in volpension, en op basis van een derde bij  
verhuur  in  halfpension".  Artikel  11 bepaalt  dat  "de  belasting,  zoals  zij  in  de 
vorige artikelen is vastgesteld, wordt vermenigvuldigd met een bezettingsfactor" 
die omschreven wordt in artikel 12.
Het arrest dat, zonder door de in het middel aangeklaagde dubbelzinnigheid te 
zijn aangetast, beslist dat de litigieuze belasting berekend wordt op ten minste 
"een gedeelte van de bruto-inkomsten uit de verhuur van hotelkamers door de 
[verweerster], dat voornoemd gedeelte in de vennootschapsbelasting belast wordt 
als  belastbare  winst  in  de  zin  van  artikel  185  WIB92  dat  de  belasting  die 
betrekking heeft op de opbrengsten van de activiteiten van de belastingschuldige 
en  geheven  wordt  op  de  inkomsten  die  de  berekeningsgrondslag  van  de 
inkomstenbelastingen  vormen,  wat  te  dezen  het  geval  is,  een  gelijkaardige 
belasting is die op basis van die belasting wordt geheven en die verboden wordt 
door artikel 464 [van dat wetboek en] dat het dienaangaande niet ter zake doet 
dat  de  netto-inkomsten  de  belastbare  grondslag  vormen  van  de 
inkomstenbelastingen,  aangezien  die  inkomsten  deel  uitmaken  van  het 
brutobedrag en verkregen worden door aftrek van de lasten hierop", antwoordt 
aldus  op  de  conclusie  van  de  eiseres,  omkleedt  de  beslissing  waarbij  de 
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belastingverordening  van  17  december  2001  onwettig  verklaard  wordt 
regelmatig met redenen en verantwoordt die beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat  de  kosten  van  de  memorie  van  antwoord  ten  laste  van  de  verweerster; 
veroordeelt de eiseres in de overige kosten.

5 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: S. Velu – 
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten: F. Delobbe, Luik 
en M. Levaux, Luik.

Nr. 302

1° KAMER - 5 mei 2011

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN 
HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - ONDERTEKENING - ADVOCAAT BIJ HET 
HOF VAN CASSATIE - BESCHIKKING IN KORT GEDING WAARBIJ DE BELASTINGADMINISTRATIE BEVOLEN 
WORDT OP EEN AANTAL VRAGEN TE ANTWOORDEN - BEVESTIGEND ARREST - 
CASSATIEVERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID

Het  cassatieverzoekschrift  gericht  tegen  een arrest  dat  een beschikking  in  kort  geding  
bevestigt  waarbij  de  belastingadministratie  bevolen  wordt  op  een  aantal  vragen  te  
antwoorden, moet worden ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie, daar  
de afwijking van de regel dat een advocaat bij het Hof zowel het origineel als de kopie van  
het cassatieverzoekschrift moet ondertekenen enkel geldt als cassatieberoep is ingesteld  
tegen een beslissing over een geschil over een aanslag in de inkomstenbelastingen1.  (Art. 
1080, Gerechtelijk Wetboek; Art. 378, WIB92)

(CENTRE DE GESTION FISCALE nv T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.10.0037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 oktober 2009 van het hof 
van beroep te Bergen.
Op  17  februari  2011  heeft  advocaat-generaal  André  Henkes  een  conclusie 
neergelegd ter griffie.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconlcudeerd.

1 Zie concl. OM, AR F.10.0037.F, Pas., 2011, nr. 302. 
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II. CASSATIEMIDDELEN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht voert de eiseres twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Ontvankelijkheid van de memorie van wederantwoord van de eiseres
Artikel 1094 Gerechtelijk Wetboek kent aan de eiser slechts de mogelijkheid toe 
om een memorie van wederantwoord neer te leggen indien de verweerder tegen 
de voorziening een middel van niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen.
De memorie van antwoord van de verweerder werpt geen dergelijk middel van 
niet-ontvankelijkheid op.
Het Hof mag derhalve geen acht slaan op de memorie van wederantwoord van de 
eiseres.

Middel van niet-ontvankelijkheid, ambtshalve tegen de voorziening aangevoerd:  
het cassatieverzoekschrift is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van  
Cassatie:
Krachtens artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek wordt het verzoekschrift zowel op 
het afschrift als op het origineel ondertekend door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie.
Artikel  378  WIB1992  wijkt  af  van  die  regel.  Het  bepaalt  immers  dat  het 
verzoekschrift  houdende  voorziening  in  cassatie  en  het  antwoord  op  de 
voorziening door een advocaat mogen worden ondertekend en neergelegd.
Die afwijking geldt  enkel  als  cassatieberoep  is  ingesteld  tegen  een beslissing 
over een geschil over een aanslag in de inkomstenbelastingen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
-  dat  de eiseres de verweerder  op 14 november 2007 voor de rechter  in kort 
geding  heeft  gedagvaard  teneinde  de  belastingadministratie  te  verplichten  te 
antwoorden op een aantal vragen, onder verbeurte van een dwangsom;
- dat de eiseres, blijkens die dagvaarding, de dringende noodzakelijkheid om zich 
tot de rechter in kort geding te wenden verantwoordt met het argument dat zij 
"haar  balans  diende op  te  maken (het  laatste  boekjaar  was  afgesloten  op  30 
september  2007)  en  haar  financieringsmiddelen  zowel  op  financieel  als  op 
fiscaal  vlak  diende  aan  te  wenden  op  een  wijze  die  haar  belangen  het  best 
dienden,  dat  in het  algemeen,  geschillen  van allerlei  aard -  met inbegrip  van 
belastinggeschillen - in de mate van het mogelijke moeten worden vermeden en 
dat zij bijgevolg haar wijze van financiering bij de aanvang van het  boekjaar 
moest aanpassen aan de motivering van de beslissing van de administratie indien 
die pertinent is en dat zij dus een eventueel bijkomend geschil voor het nieuwe 
boekjaar moest voorkomen, en [dat gelet op] de korte duur van de termijnen voor 
het instellen van beroep, het erop aankomt zo snel mogelijk op de hoogte te zijn 
van de gronden die de administratie aanvoert om [de belasting] zo goed mogelijk 
te innen".
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Die  rechtspleging  in  kort  geding  heeft  geen  betrekking  op  een  welbepaalde 
aanslag in de inkomstenbelastingen,  zodat het  cassatieverzoekschrift  door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie had moeten worden ondertekend.

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

5 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Fettweis –  Andersluidende  conclusie: A.  Henkes,  advocaat-generaal  –  Advocaten: T. 
Radelet, Nijvel en F. T'Kint.

Nr. 303

1° KAMER - 6 mei 2011

BETALING - AAN EEN DERDE - GEVOLG - VOORWAARDE

Uit artikel 1239 Burgerlijk Wetboek volgt dat wanneer een schuldenaar niet betaalt aan zijn  
schuldeiser, maar aan een derde, die betaling hem toch bevrijdt, indien de schuldeiser er  
voordeel uit getrokken heeft1. (Art. 1239, BW)

(E. T. V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle: 
1. Het bestreden vonnis bevestigt het vonnis van de vrederechter, evenwel terwijl het voor 
recht zegt "dat de door (de verweerder) aan (de verweerster)(thans meerderjarige geadop-
teerde dochter van de partijen) sinds 01.10.2003 (krachtens minnelijke schikking met de 
verweerder voor de vrederechter, ingevolge haar hogere studies) betaalde maandelijkse 
bijdragen  bij  toepassing  van  de  bepaling  van  art.  1239  laatste  lid  B.W.  aangerekend 
dienen te worden op de bijdragen voorzien in de notariële akte dd. 29.05.2000 (,vooraf -
gaand  aan  de  echtscheiding  door  onderlinge  toestemming  tussen  de  partijen,)  welke  
zouden toekomen aan (de eiseres)", op grond dat de eiseres voordeel trok uit deze beta -
lingen. 
Het enig cassatiemiddel voert hoofdzakelijk een schending aan van het artikel 1239 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt:
"De betaling moet worden gedaan aan de schuldeiser of aan iemand die volmacht van hem 
heeft, of die door de rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen.
De  betaling  gedaan  aan  iemand  die  geen  macht  heeft  om  voor  de  schuldeiser  te  
ontvangen, is geldig, indien de schuldeiser de betaling bekrachtigt of indien hij er voor -
deel uit getrokken heeft."
De appelrechters hebben de in hoofdorde door de verweerder ingestelde vordering, dat bij 
voormelde minnelijke schikking van de regelingsakte kon afgeweken worden, afgewezen 
op volgende gronden:
"De overeenkomst die tussen (de verweerder) en (de verweerster) tot stand is gekomen in 
het kader van de minnelijke schikking overeenkomstig art. 731 Ger.W. strekt hen beiden 

1 Zie de conclusie van het OM.



Nr. 303 - 6.5.11 HOF VAN CASSATIE 1171 

tot wet en is uitvoerbaar, doch van enige 'rechterlijke tussenkomst' is geen sprake. In het 
kader van de minnelijke schikking heeft de rechter immers enkel de bevoegdheid om het  
akkoord tussen partijen te acteren.
Het proces-verbaal van minnelijke schikking geldt alleen tussen de betrokken partijen (art. 
1165 B.W.) en kan geen overeenkomst tussen derden wijzigen.
(...)
Nu (verweerder) vrijwillig in het kader van een minnelijke schikking een overeenkomst 
heeft afgesloten met zijn dochter is er geen sprake van een omstandigheid die zich buiten 
zijn wil heeft voorgedaan, zoals de eerste rechter terecht besliste".
2. De appelrechters hebben wettig geoordeeld dat de verweerder gehouden blijft krachtens 
de regelingsakte  van 29 mei  1990,  op grond dat,  overeenkomstig art.  1288 laatste lid 
Ger.W., die akte op het punt van de onderhoudsbijdrage voor het kind enkel en alleen kan 
gewijzigd  worden  ingevolge  nieuwe  ingrijpende  omstandigheden,  die  zich  voordoen 
buiten de wil van partijen.
Dit wordt trouwens in het middel niet bestreden door de eiseres, die daartoe ook geen 
belang zou hebben.
3. Blijft de vraag of het bestreden vonnis artikel 1239 van het Burgerlijk Wetboek, waarop 
de  in  ondergeschikte  orde  gestelde  vordering  van  de  verweerder  werd  gesteund,  op 
correcte wijze heeft toegepast.
Uit dit artikel, waarvan het eerste lid niet aan de orde is, volgt dat de schuldenaar bevrijd 
is door zijn betaling aan een derde, indien de schuldeiser om welke reden ook uit deze  
betaling voordeel heeft getrokken2. Het is dus niet vereist dat de betaling betrekking heeft 
op de schuld van de schuldenaar jegens zijn (zelfde) schuldeiser. De schuldeiser haalt in 
deze veronderstelling uit deze betaling immers hetzelfde voordeel als bij een rechtstreeks 
aan hem gedane betaling. Indien deze betaling nietig zou zijn, zou dit voor gevolg hebben  
dat de schuldenaar, wanneer hij een tweede keer tot betaling zou gedwongen worden, de 
vermogensvermeerdering  zonder  oorzaak  zou kunnen  inroepen met  betrekking  tot  het 
voordeel  dat uit  de eerste betaling wordt  gehaald.  H. DE PAGE stelt  aldus terecht dat 
artikel 1239, laatste lid van het Burgerlijk Wetboek deze situatie vereenvoudigt door de 
betaling geldig te verklaren.  De vraag of de schuldeiser uit de betaling voordeel heeft  
gehaald is een zuivere feitenkwestie.3

De appelrechters overwogen hierover:
"De rechtbank stelt vast  dat (de eiseres) voordeel heeft  getrokken uit de maandelijkse  
betalingen van 743,68 euro die (de eerste verweerder) rechtstreeks aan de dochter van 
partijen (de tweede verweerster) deed. (De eiseres) heeft immers op deze wijze zelf geen 
enkele (of een veel beperktere) bijdrage dienen te leveren in de studiekosten van haar 
dochter (tweede verweerster), hetgeen zij anders wel had dienen te doen".
4. In de memorie van antwoord stelt de verweerder met reden dat dus terecht geoordeeld  
wordt dat hij aldus niet enkel zijn eigen schuld tegenover zijn dochter betaalt, maar ook  
zijn schuld tegenover de eiseres, tot bijdrage in de onderhoudskosten van hun dochter.
Die zelfstandige reden wordt niet bekritiseerd in het middel en schraagt de beslissing.
5. Het middel kan dus niet tot cassatie leiden en is derhalve niet ontvankelijk.
6. Conclusie: verwerping

2 Cass. 21 juni 1985, AR 4321, AC 1984-85, nr. 639; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil  
belge, Brussel, Bruylant, 1967, tome III, p. 430, nr. 430; S., STIJNS, Verbintenissenrecht, Brugge, Die 
Keure, Boek 2, p. 97, nr. 138; R. STEENNOT, Bijzondere Overeenkomsten - Commentaar met overzicht  
van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2003, 'Betaling', p. 10, nr. 16.
3 H. DE PAGE, l.c.
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ARREST

(AR C.10.0385.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Tongeren van 8 maart 2010.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Guy  Gubrulle  heeft  op  11  april  2011  een  conclusie 
neergelegd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1.  Artikel  1239,  eerste  lid,  Burgerlijk  Wetboek bepaalt  dat  de  betaling  moet 
gedaan worden aan de schuldeiser of aan iemand die volmacht van hem heeft, of 
die door de rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen. 
Artikel 1239, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de betaling gedaan aan 
iemand die geen macht heeft  om voor de schuldeiser  te ontvangen,  geldig is 
indien  de  schuldeiser  de  betaling  bekrachtigt  of  indien  hij  er  voordeel  uit 
getrokken heeft.
2.  Uit  die  bepaling  volgt  dat  wanneer  een  schuldenaar  niet  betaalt  aan  zijn 
schuldeiser,  maar  aan  een  derde,  die  betaling  hem  toch  bevrijdt,  indien  de 
schuldeiser er voordeel uit getrokken heeft.
3. Het middel bekritiseert niet het oordeel van de appelrechters dat de eiseres 
voordeel heeft bij de maandelijkse onderhoudsbijdragen die de eerste verweerder 
rechtstreeks  aan  zijn  dochter,  de  tweede  verweerster,  heeft  betaald  vanaf  1 
oktober 2003. 
Die  zelfstandige  niet-bekritiseerde  reden  schraagt  de  beslissing  dat  de 
onderhoudsbijdragen die de eerste verweerder heeft betaald, dienen aangerekend 
te worden op de onderhoudsbijdragen die de eerste verweerder ten behoeve van 
zijn dochter aan de eiseres verschuldigd is.
Het middel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk.

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

6 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – 



Nr. 303 - 6.5.11 HOF VAN CASSATIE 1173 

Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: P. Wouters en H. 
Geinger.

Nr. 304

1° KAMER - 6 mei 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - BESLAGRECHTER - GEDWONGEN 
TENUITVOERLEGGING - BESCHIKKING - IN BESLAG GENOMEN ONROEREND GOED - BEVEL TOT VERKOOP 
UIT DE HAND - MOEILIJKHEDEN - BESCHIKKING - ONTVANKELIJKHEID

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAGRECHTER - 
BESCHIKKING - IN BESLAG GENOMEN ONROEREND GOED - BEVEL TOT VERKOOP UIT DE HAND - 
MOEILIJKHEDEN - BESCHIKKING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - IN BESLAG GENOMEN 
ONROEREND GOED - BESLAGRECHTER - BEVEL TOT VERKOOP UIT DE HAND - MOEILIJKHEDEN - 
OPROEPING - HOORPLICHT

1º en 2° Het rechtstreeks cassatieberoep tegen een beschikking van de beslagrechter op  
grond van het artikel 1580quater Ger. W. is ontvankelijk1. (Impliciete oplossing).

3º Indien, in het geval dat de beslagrechter de verkoop uit  de hand beveelt  van een in  
beslag  genomen onroerend goed,  de zaak, bij  moeilijkheden,  opnieuw voor hem wordt  
gebracht, dienen de ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, diegenen die  
een bevel of een exploot van beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en  
desgevallend de derde houder te worden gehoord of minstens bij gerechtsbrief behoorlijk  
opgeroepen2.  (Artt. 1580bis, derde lid, en 1580ter, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek; Art. 
1580quater, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(ASB bvba T. FORTIS BANK nv e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle: 
1. De eerste verweerster legde lastens de tweede verweerster uitvoerend beslag op haar  
onroerende goederen. 
Bij beschikking van 26 november 2008 van de beslagrechter in de rechtbank van eerste 
aanleg  te  Oudenaarde  werd,  bij  toepassing  van  artikel  1580bis van  het  Gerechtelijk 
Wetboek  en  recht  doende  op  het  daartoe  door  de  tweede  verweerster  geformuleerd 
verzoek, machtiging verleend om over te gaan tot de onderhandse verkoop aan de eiseres 
van bepaalde onroerende goederen binnen vier maanden vanaf de datum van de beschik-
king  en  werd  notaris  Toye,  met  standplaats  te  Oudenaarde,  aangesteld  om  tot  deze 
verkoop over te gaan voor een verkoopprijs van 300.000 euro, kosten niet inbegrepen. 
Tegen deze beschikking werd  door de eerste verweerster  middels  twee  dagvaardingen 
derdenverzet aangetekend. De eiseres is in de beide procedures vrijwillig tussengekomen. 
Bij beschikking van 15 april 2009 werden de beide zaken samengevoegd, werd de vrijwil -
lige tussenkomst van de eiseres ontvankelijk verklaard en werd het derdenverzet van de  
eerste verweerster afgewezen als onontvankelijk.
Met haar op 20 januari  2010,  overeenkomstig artikel 1580quater van het Gerechtelijk 

1 Zie de concl. van het OM. 
2 Ibid.
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Wetboek, neergelegd verzoekschrift verzocht de eiseres, gelet op de door haar uiteenge-
zette omstandigheden,  te horen zeggen voor recht dat de termijn waarbinnen de in dit  
rekwest vermelde onroerende goederen door de tweede verweerster aan haar uit de hand  
kunnen worden  verkocht  tegen  de  prijs  van  300.000,00 euro,  kosten  niet  inbegrepen,  
wordt verlengd tot 31 juli 2010.
Bij de thans bestreden beschikking van 22 januari 2010 werd het verzoek afgewezen als  
onontvankelijk. De beslagrechter overwoog daartoe dat de verleende termijn reeds lang 
verstreken is, dat artikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat de rechter de termijn,  
die niet voorgeschreven is op straffe van verval, kan verlengen en dat het daartoe gefor-
muleerd verzoek dient te worden ingediend voordat de termijn verstreken is, wat ten deze 
niet  het  geval  was.  De  beslagrechter  voegde  aan  deze  overwegingen  nog  toe  dat  op 
verzoek van de eerste verweerster inmiddels trouwens een notaris werd aangesteld om de  
openbare verkoop verder te zetten.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
4. Artikel 1580quater bepaalt:
"Wanneer artikel 1580bis of artikel 1580ter wordt toegepast, blijft de zaak ingeschreven 
op de rol tot het verlijden van de notariële akte. Bij moeilijkheden kan zij opnieuw voor  
de rechter gebracht worden door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter  
griffie of aan de griffie verzonden."
Het  Hof  heeft  een  cassatieberoep  tegen  een  met  toepassing  van  artikel  1580quater 
verleende beschikking aanvaard en aldus, minstens op impliciete wijze, aangenomen dat  
deze beschikking niet vatbaar is voor hoger beroep of verzet 3, hoewel zulks in dit artikel 
niet  is bepaald,  terwijl  dit  wel  uitdrukkelijk  telkens in het laatste lid van de artikelen  
1580bis en 1580ter is bepaald.
Artikel 1580bis, derde lid, bepaalt:
"De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, degenen die een bevel of  
een exploot van beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend 
de derde houder moeten worden gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk worden opge-
roepen".
Artikel 1580ter, tweede lid, is identiek, behalve dat het woord "beslag" in de plaats komt  
van "exploot van beslaglegging".
Uit  de samenhang van  deze bepalingen blijkt  dus inderdaad te volgen  dat  het  "recht-
streeks" cassatieberoep tegen een beschikking op grond van het artikel 1580quater ook 
ontvankelijk moet geacht worden,  nu het ontbreken van dezelfde regel als in de eraan  
voorafgaande  bepalingen  blijkbaar  enkel  op een vergetelheid  van  de wetgever  lijkt  te 
berusten.

Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel

Het belang
5.  In  dit  onderdeel  wordt  aangevoerd  dat  de  beslagrechter  deze  bepalingen  heeft  
geschonden door na te laten de genoemde personen te horen of bij gerechtsbrief behoor-
lijk op te roepen.
De vraag rijst hier of de eiseres, een kandidaat-koper, wel het vereiste belang heeft bij dit  
middel. Hoewel ze vanzelfsprekend belang heeft bij de voorgenomen verkoop uit de hand, 

3 Cass. 26 september 2003, AR C.02.0346.F, AC 2003, nr. 458; contra: Gent, 10 juni 2003, onuitg.;  
het arrest van 19 februari 2004 (AR C.02.0256.F, AC 2004, nr. 91, dat het cassatieberoep aanvaardt 
(en verwerpt) in een procedure op grond van artikel 1580bis, past gewoon deze bepaling toe.



Nr. 304 - 6.5.11 HOF VAN CASSATIE 1175 

is ze niet (rechtstreeks) bij de beslagprocedure betrokken. Kan ze dus opwerpen dat zij die 
er wel bij betrokken zijn en daarom, ter vrijwaring van hun rechten, moeten gehoord of 
opgeroepen worden, het niet werden.
Uit voormelde samenhang volgt evenwel ook dat een goede procesorde vereist dat alle 
direct belanghebbenden bij de verkoop (en niet alleen bij het beslag) in het geding worden  
betrokken,  ook  al  zou  dat  voor  een  kandidaat-koper  doorgaans  geen  groot  verschil  
uitmaken.  Daar  een  tegensprekelijk  debat  nochtans  wel  nuttige  gegevens  m.b.t.  de 
verkoop had kunnen opleveren heeft de eiseres dus toch voldoende belang op te werpen 
dat deze wettelijke verplichting niet werd nageleefd.
Artikel 1580bis machtigt overigens de rechter de verkoop uit de hand te bevelen "indien 
het belang van de partijen zulks vereist".

Het onderdeel zelf
6. Hoewel de beslagrechter, krachtens het artikel 1580bis, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek  de  verkoop  uit  de  hand  van  in  beslag  genomen  onroerende  goederen  kan 
bevelen, indien het belang van de partijen zulks vereist, is deze beslissing niet meer dan  
een machtiging tot verkoop uit de hand. De beslagrechter kan de partijen niet de verplich-
ting opleggen om tot onderhandse verkoop over te gaan4.
Wanneer de schuldenaar of de derde-bezitter hem een aanbod van aankoop uit de hand 
heeft bezorgd (artikel 1564 en 1568 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 99 van de 
Hypotheekwet), oefent de rechter deze soevereine bevoegdheid op hun verzoek uit. Hij  
kan eveneens artikel 1580bis in werking stellen buiten elk verzoek van de schuldenaar of 
derde-bezitter  om5.  Hij  kan  bijgevolg  op  verzoek  van  een  derde  beslissen  om artikel 
1580bis toe te passen. Deze derde kan de persoon zijn die het onroerend goed wenst te  
verkrijgen6.
Te dezen werd machtiging, bij toepassing van artikel 1580bis, verleend op verzoek van de 
beslagene, terwijl door de kandidaat-koper om een verlenging van de termijn om de akte 
te verlijden werd verzocht bij toepassing van artikel 1580quater. Het artikel 1580bis werd 
dus initieel toegepast, zodat de zaak op de rol ingeschreven bleef tot het verlijden van de  
notariële akte. 
Een zaak, die bij toepassing van artikel 1580bis wordt ingeleid, kan - ingevolge de bij 
artikel 1580quater bepaalde blijvende saisine - bij moeilijkheden opnieuw voor de beslag-
rechter worden gebracht. Die moeilijkheid kan erin bestaan dat de akte niet is verleden  
binnen de door de beslagrechter vastgestelde termijn7. 
Het  artikel  1580quater is  dus de wettelijke  grondslag om een procedure,  aangevat  en 
gevoerd  op grond van  artikel  1580bis of  1580ter,  te  reactiveren  en opnieuw voor  de 
beslagrechter brengen. Het bepaalt niets meer en niets minder. De beslagrechter kan niet  
uitsluitend op grond van deze bepaling worden geadieerd. Ze kan niet op zichzelf of los  
van de blijvende saisine, bepaald in datzelfde artikel, worden toegepast. Hieruit volgt dat  
de regels van artikel 1580bis of 1580ter dienen te worden toegepast en dat de aard van die 
procedures  dient  te  worden  gerespecteerd,  wanneer  de zaak 'opnieuw voor  de rechter 
wordt gebracht', bij toepassing van artikel 1580quater. 
7. Het artikel 1580bis bepaalt niet op welke wijze het verzoek dient te worden geformu-
leerd. Er wordt algemeen aangenomen dat dit verzoek vormvrij is, dat het enige geschrift,  
waarop de beslagrechter zich dient te steunen, een aankoopbod is, dat dit aankoopbod 

4 E. DIRIX en K. BROECKX, in APR, tw. Beslag, pag. 560, nr. 915.
5 Parl. St. Kamer nr. 1073/1, 57; K. BROECKX, Gerechtelijk Recht, Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1999, art. 1580bis, p. 8, nr. 20 en 21.
6 K. BROECKX, l.c.
7 Cass. 26 september 2003, AR C.02.0346.F, AC 2003, nr. 458.



1176 HOF VAN CASSATIE 6.5.11 - Nr. 304 

evenmin  aan een vormvoorwaarde  is  onderworpen  en dat  enkel  moet  kunnen  worden 
opgemaakt dat er een geïdentificeerde bieder is die met betrekking tot het beslagen onroe-
rend goed een prijs aanbiedt8.  Het betreft  dus telkens een verzoek tot de rechter - een 
verzoekschrift - dat in zeer verregaande mate vormvrij is.
Artikel 1580quater, hetwelk echter het voornoemde 'reactiveren' van de procedure betreft,  
is op dat vlak wat duidelijker en bepaalt dat de zaak opnieuw voor de rechter kan worden  
gebracht "door een eenvoudige schriftelijke verklaring".
8. Er heerst twijfel in de rechtsleer omtrent de vraag of het verzoekschrift op grond van 
artikel 1580bis van het Gerechtelijk Wetboek een eenzijdig (artikel 1025-1034 van het 
Gerechtelijk  Wetboek)  dan  wel  een  contradictoir  (artikel  1034bis-1034sexies van  het 
Gerechtelijk Wetboek) verzoekschrift betreft.9

De bij toepassing van artikel 1580bis ingeleide procedure verloopt, wat ook het antwoord 
op voornoemde vraag is, 'van meet af aan' tegensprekelijk ten aanzien van de in artikel  
1580bis, derde lid, bepaalde personen, vermits zij moeten worden gehoord of bij gerechts-
brief  behoorlijk  worden  opgeroepen.  Er  is  geen  eerste,  eenzijdige,  fase.  De  wetgever  
beoogt de aanspraken van deze direct bij het beslag betrokken personen onmiddellijk te  
kennen en het is daarbij niet onbelangrijk vast te stellen dat de beslagprocedure een soort 
collectief karakter heeft, gezien de eenheid van het beslag, neergelegd in de regel 'saisie  
sur saisie ne vaut' en gezien het beslag na verloop van een gedeelte van de procedure, met  
toepassing van artikel 1584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, gemeen wordt aan  
de in-en overgeschreven schuldeisers. Mede daarom zijn er redenen om te verdedigen dat  
de procedure,  als bepaald in artikel 1580bis,  een - op een vormvrije  wijze  ingeleide - 
contradictoire en niet  een eenzijdige procedure is,  als bepaald in de artikelen 1025 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek,10. In deze laatste procedure is de rechter trouwens 
niet verplicht de verzoeker of een tussenkomende partij op te roepen 11, terwijl de in artikel 
1580bis genoemde personen van rechtswege moeten worden gehoord of bij gerechtsbrief 
worden opgeroepen. Bovendien kan niet gesteld worden dat de in artikel 1580bis, derde 
lid bedoelde personen - zonder partij te worden - worden gehoord of opgeroepen en dat zij  
enkel partij zouden worden, indien zij een vordering zouden instellen 12. Er wordt immers 
algemeen aangenomen dat het de bedoeling van de wetgever is dat deze personen geen  
derdenverzet kunnen instellen tegen de te wijzen beschikking13, wat spoort met de meer 

8 K.  BROECKX,  Gerechtelijk Recht,  Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1999, art. 1580bis, p. 10, nr. 24 en de verwijzing aldaar naar G. DE 
LEVAL, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes et à la possibilité de vente de 
gré à gré des biens immeubles saisis, Faculté de Droit de Liège, 1998, nr. 25, 97.
9 C. ENGELS ('De verkoop uit de hand van de in uitvoerend beslag genomen onroerende goederen', 
RW, 1998-99, 1445, nr. 14) opteert voor het eenzijdig verzoekschrift; P. DAUW ('Gerechtelijk Recht - 
commentaar met  overzicht van rechtspraak en rechtsleer',  Antwerpen, Kluwer, 2003, Artikel  700 
Ger.W., p. 16, nr. 13) voor het contradictoire; P. TAELMAN ('Uitvoerend beslag op onroerend goed', in 
Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 4, Brugge, Die Keure, p. 90, nr. 40 en de verwijzingen in 
voetnoot 197) stelt dat het noch het een noch.het ander is.
10 P. DAUW, l.c.
11 S. RAES, Gerechtelijk Recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, 1998, Artikel 1028 Ger.W., p 4, nr. 8.
12 Dit is bijvoorbeeld het geval wat betreft de te beschermen persoon die met toepassing van artikel  
488bis, b, §4, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, wordt opgeroepen om te worden gehoord in de 
procedure  (A.,  WYLLEMAN,  Burgerlijk  Wetboek.  Commentaar  met  overzicht  van  rechtspraak  en 
rechtsleer, artikel 488bis, b), p. 10, nr. 20). Ook wordt de ascendent, die in een adoptieprocedure 
wordt opgeroepen om te worden gehoord, geen partij in het geding en blijft hij derde indien hij niet  
verklaart in het geding te willen tussenkomen (Cass. 23 maart 1990, AR 6390, AC 1989-90, nr. 442, 
met concl.van procureur-generaal KRINGS).
13 K. BROECKX, Gerechtelijk Recht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1999, art. 1580bis, pag. 12, nr. 31; P. DAUW, 'Gerechtelijk Recht - 
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algemene doelstelling van de wetgever dat de geschillen in het kader van artikel 1580bis 
vlug definitief worden beslecht. Zoals vermeld zijn trouwens ook verzet en hoger beroep 
uitgesloten (artikel 1580bis en 1580ter, telkens laatste lid). 
Wat er ook van zij en aangenomen dat deze procedure initieel een eenzijdig karakter zou  
hebben, ze verliest dit meteen en van rechtswege doordat andere personen in de procedure  
moeten worden betrokken.14

9. Dit  alles leidt tot  de vaststelling dat de procedure hoe dan ook een tegensprekelijk 
karakter heeft en dat dit dient te worden gerespecteerd. De in artikel 1580bis, derde lid 
bedoelde personen moeten worden gehoord of bij gerechtsbrief worden opgeroepen. Het  
voormelde arrest van 19 februari 2004 van het Hof15 vernietigde de beschikking van de 
beslagrechter op grond dat uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan niet  
bleek dat de eisers, de beslagenen, door hem werden gehoord. Bovendien moet ook de 
verzoeker,  zelfs  indien  hij  niet  behoort  tot  de  in  artikel  1580bis,  derde  lid,  bedoelde 
personen, worden gehoord of opgeroepen.  Indien dit niet gebeurt,  wordt  het recht van  
verdediging van de verzoeker immers miskend.16 Hieruit moet aldus worden afgeleid dat 
de  wetgever  een  daadwerkelijk  contradictoir  debat  wenste  tussen  die  personen  en  de 
verzoeker.
De eiseres  kon  zich dus als  kandidaat-koper  op,  grond van  artikel  1580quater tot  de 
beslagrechter wenden - wat trouwens niet ter discussie staat - en had recht op de eerbiedi -
ging van de in artikel 1580bis bepaalde regelen.
De beslagrechter  heeft  noch die  personen,  noch de eiseres  gehoord of  opgeroepen bij 
gerechtsbrief en heeft derhalve de bepalingen van de artikelen 1580bis, derde lid en 1580-
quater van het Gerechtelijk Wetboek geschonden, door het door deze bepalingen vereiste  
contradictoire debat aldus uit te sluiten.
Het onderdeel is dus gegrond.
De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Conclusie: vernietiging en verwijzing naar de beslagrechter van een andere rechtbank van 
eerste aanleg.

ARREST

(AR C.10.0413.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  beschikking  in  laatste  aanleg  van  de 
beslagrechter in de rechtbank van een eerste aanleg te Oudenaarde van 22 januari 
2010.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Guy  Dubrulle  heeft  op  11  april  2011  een  conclusie 
neergelegd.

commentaar met  overzicht van rechtspraak en rechtsleer',  Antwerpen, Kluwer,  2003, Artikel  700 
Ger.W., pag. 16, nr. 13.
14 S.  RAES,  'Gerechtelijk  Recht  -  commentaar  met  overzicht  van  rechtspraak  en  rechtsleer', 
Antwerpen, Kluwer, 1998, Artikel 1028 Ger.W., pag. 4, nr. 9.
15 M.t.v. art. 1580bis; zie voetnoot 1.
16 Vergelijk: Brussel, 27 november 1986, Pas., II, 19; S. RAES, Gerechtelijk Recht - commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1998, Artikel 1028 Ger.W., p 4, nr. 8.
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II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel
1.  Indien  de  beslagrechter  overeenkomstig  artikel  1580bis of  1580ter 
Gerechtelijk  Wetboek,  de  verkoop  uit  de  hand  beveelt  van  een  in  beslag 
genomen onroerend goed, dienen overeenkomstig artikel 1580bis, derde lid, of 
1580ter,  tweede  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  de  ingeschreven  hypothecaire  of 
bevoorrechte  schuldeisers,  diegenen  die  een  bevel  of  een  exploot  van 
beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde 
houder te worden gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk opgeroepen.
Krachtens artikel 1580quater, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek blijft, wanneer de 
artikelen 1580bis of 1580ter worden toegepast, de zaak ingeschreven op de rol 
tot het verlijden van de notariële akte en kan bij moeilijkheden de zaak opnieuw 
voor de rechter  worden gebracht  door een eenvoudige  schriftelijke verklaring 
neergelegd ter griffie of aan de griffier verzonden.
Uit  deze bepalingen  volgt  dat  indien  de  zaak opnieuw voor de rechter  komt 
overeenkomstig  artikel  1580quater,  de  ingeschreven  hypothecaire  of 
bevoorrechte  schuldeisers,  diegenen  die  een  bevel  of  een  exploot  van 
beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde 
houder  dienen  te  worden  gehoord  of  minstens  bij  gerechtsbrief  behoorlijk 
opgeroepen.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de beschikking 
van  de  beslagrechter  te  Oudenaarde  van  26  november  2008  de  tweede 
verweerster  krachtens  artikel  1580bis Gerechtelijk  Wetboek  machtiging 
verleende  het  onroerend  goed  van  de  tweede  verweerster  waarop  de  eerste 
verweerster uitvoerend beslag had gelegd onderhands te verkopen aan de eiseres 
binnen een termijn van vier maanden. Tegen deze beschikking heeft de eerste 
verweerster verzet aangetekend. Dit verzet is bij beschikking van 15 april 2009 
afgewezen.  De  eiseres  vroeg  bij  verzoekschrift  overeenkomstig  artikel 
1580quater aan de beslagrechter de verlenging vroeg van de in de beschikking 
van 26 november 2008 bepaalde termijn om de verkoopakte te verlijden.
3. De bestreden beschikking die de vordering van de eiseres als niet ontvankelijk 
afwijst, zonder dat de in de artikelen 1580bis, derde lid, of 1580ter, tweede lid, 
Gerechtelijk  Wetboek,  bedoelde  personen  werden  gehoord  of  minstens  bij 
gerechtsbrief werden opgeroepen, verantwoordt haar beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt de bestreden beschikking.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  de 
vernietigde beschikking.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst  de zaak naar  de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent.

6 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: E. 
Dirix – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: J. Verbist 
en P. Van Ommeslaghe.

Nr. 305

1° KAMER - 6 mei 2011

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - TOELAATBAARHEID - SCHORSING VAN DE 
MIDDELEN VAN TENUITVOERLEGGING - ZAKELIJKE ZEKERHEID - PERSOONLIJKE ZEKERHEID - GELDING

2º BORGTOCHT - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND 
GOED - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - TOELAATBAARHEID - SCHORSING VAN DE MIDDELEN VAN 
TENUITVOERLEGGING - ZAKELIJKE ZEKERHEID - PERSOONLIJKE ZEKERHEID - GELDING

3º COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - TOELAATBAARHEID - SCHORSING VAN DE 
MIDDELEN VAN TENUITVOERLEGGING - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - ZAKELIJKE ZEKERHEID - PERSOONLIJKE ZEKERHEID - GELDING

1º, 2° en 3° Uit artikel 1675/7, §2, eerste, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek kan niet  
afgeleid worden dat de middelen van tenuitvoerlegging ook worden geschorst ten aanzien  
van personen die een zakelijke zekerheid hebben gesteld om een schuld van de tot de  
procedure van collectieve schuldenregeling toegelaten verzoeker te waarborgen; de erin  
bedoelde  schorsingsgronden  gelden  evenmin  wanneer  deze  zakelijke  zekerheidsteller  
tevens  een  persoonlijke  zekerheid  heeft  gesteld  ten  behoeve van  de  verzoeker  en  de  
tenuitvoerlegging het goed of de goederen betreffen die het voorwerp zijn van de zakelijke  
zekerheid1. (Art. 1675/7, §2, eerste, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(B. T. AXA BANK EUROPE nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle: 
1.  Het  arrest  verklaart  het  verzet  van  de  eiseres  tegen  het  uitvoerend  beslag  dat  de 
verweerster op haar onroerend goed liet leggen en de vordering tot handlichting van dat 
beslag ongegrond.
De verweerster heeft een hypotheek op dit goed tot zekerheid van de terugbetaling van 
een krediet dat ze toestond aan een zekere mevrouw L., waarvoor  de eiseres zich ook 
hoofdelijk verbond. De eiseres voerde aan dat ze enkel als persoonlijke zekerheidsteller  
en  niet  als  zakelijke  zekerheidsteller  kon  worden  aangesproken  daar  het  toelaten  van 
mevrouw L. tot de collectieve schuldvergelijking enkel gevolg heeft  voor persoonlijke  
zekerheden en een beletsel vormde voor het verderzetten van het uitvoerend beslag, zelfs 
wanneer de steller de beide hoedanigheden cumuleert.

1 Zie de concl. van het OM.
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Volgens het arrest geniet de hypotheeksteller niet van de bevrijding van de schuldenaar en 
beschermt deze zakelijke zekerheid dus niet tegen het uitvoerend beslag.
2. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel voert een schending aan van de artikelen  
1675/7, §1 en §2 en 1675/16bis, §5 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het artikel 1675/7, §2, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
"Alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot betaling van een geldsom worden  
geschorst. De reeds gelegde beslagen behouden echter hun bewarende werking.
Indien de dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen roerende of onroe-
rende  goederen  reeds  vóór  de  beschikking  van  toelaatbaarheid  was  bepaald  en  door 
aanplakking bekendgemaakt, geschiedt deze verkoop voor rekening van de boedel.
Ten  aanzien  van  personen  die  een  persoonlijke  zekerheid  hebben  toegestaan  om een 
schuld van  de schuldenaar  te  waarborgen,  worden  de middelen  van  tenuitvoerlegging  
geschorst tot de homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling, tot de neerlegging  
van  het  in  artikel  1675/11,  §1,  bedoelde  proces-verbaal  of  tot  de  verwerping  van  de 
aanzuiveringsregeling.
Ten aanzien van personen die de in artikel 1675/16bis, §2, bedoelde verklaring hebben 
neergelegd,  worden  de uitvoeringsmaatregelen  geschorst  tot  de rechter  uitspraak heeft 
gedaan over de bevrijding."
Volgens het middel volgt uit deze bepalingen en uit hun samenhang dat de middelen van  
tenuitvoerlegging  ook  worden  geschorst  t.a.v.  personen  die  een  zakelijke  zekerheid 
hebben gesteld om de schuld van de verzoeker te waarborgen, ook wanneer de steller dit  
cumuleert met een persoonlijke zekerheid.
3. Het middel faalt naar recht.
Dit alles kan immers uit die bepalingen niet afgeleid worden.
De schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging betreft enkel de verzoeker. De wet  
bepaalt enkel een uitzondering op deze algemene regel tot bescherming van de personen  
die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld en totdat de rechter over deze mogelijke  
vrijstelling heeft beslist. Zoals elke uitzondering moet ook deze restrictief geïnterpreteerd  
worden  en  dus niet  uitgebreid  worden  tot  de derde  die  een zakelijke  zekerheid  heeft  
verschaft,  zodat  de  schuldeiser  ten  aanzien  van  deze  derde  de  tenuitvoerlegging  kan 
verder zetten.
Deze uitbreiding zou het stelsel van de zakelijke zekerheid, inz. de regel van artikel 7 van  
de Hypotheekwet uithollen, krachtens welke ieder die persoonlijk verbonden is gehouden  
in zijn verbintenissen na te komen, "onder verband van al zijn goederen". Deze bepaling 
werd door de wet betreffende de collectieve schuldenregeling niet gewijzigd. 
Er werd dan ook terecht beslist dat, als de schuldenaar een collectieve schuldvergelijking 
heeft aangevraagd, dit niet verhindert dat de schuldeiser de zakelijke borg aanspreekt2.
De uitbreiding verantwoorden, zoals het middel voorhoudt, voor personen, die, zoals de 
eiseres,  beide hoedanigheden,  deze van persoonlijke en zakelijke borg,  cumuleert,  zou 
bovendien een ongelijkheid creëren ten aanzien van personen die enkel een zakelijke borg  
hebben verschaft en dus geen vrijstelling kunnen bekomen.
Terecht wordt in deze een vergelijking gemaakt met deze andere (en oudere) vorm van  
schuldenregeling en samenloop: het faillissement.
Het Grondwettelijk Hof heeft, in de arresten nrs. 42/2006 van 15 maart 2006 en 49/2006  
van 29 maart 2006, geoordeeld dat de mogelijkheid de personen die zich met heel hun  
vermogen verbonden hebben vrij  te stellen niet discriminerend is ten overstaan van de 

2 Gent, 26 april 2006, P.&B./ RDJP, 2007, 196.
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personen die zich alleen ten belope van een bepaald onroerend goed hebben verbonden.  
Het  arrest  nr.  50/2006 van  29  maart  2006 voegt  eraan toe dat  de omstandigheid  dat  
personen  de  dubbele  hoedanigheid  van  hypotheekgevers  en  persoonlijke  zekerheden 
hebben op dit oordeel geen weerslag heeft, daar het de rechter staat te bepalen in welke  
hoedanigheid ze hun verbintenissen moeten nakomen.
4. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.10.0494.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Gent van 
30 maart 2010.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Guy  Dubrulle  heeft  op  11  april  2011  een  conclusie 
neergelegd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1186 en 1216 Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 41, eerste lid, en 108, 1°, Hypotheekwet van 16 december 1851; 
- de artikelen 1494, eerste lid, 1675/7, §1 en §2, en 1675/16bis, §1 en §5, Gerech-telijk  
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres in cassatie ongegrond en  
bevestigt het eerste vonnis van de beslagrechter waarin tot ongegrondheid werd beslist  
van het verzet van de eiseres strekkende tot handlichting van het door de verweerster  
gelegde  uitvoerend  beslag  op  het  onroerend  goed  dat  de  eiseres  in  hypotheek  had  
gegeven tot waarborg van een schuld van mevrouw L. en van haarzelf als hoofdelijke  
medeschuldenaar.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing op grond van de volgende motieven (p. 11-15, nrs.  
5 t/m 12): 
"b) Wat betreft de gegrondheid van het verzet van (de eiseres)
5. (De eiseres) vraagt de handlichting van het beslag dat (de verweerster) op 8 december  
2008 liet leggen op het door haar ten voordele van (de verweerster) in hypotheek gegeven  
onroerend  goed.  Zij  stelt  dat  zij  bij  de  overeenkomt  van  kredietopening  tussen  (de  
verweerster) en mevrouw L. is opgetreden als persoonlijke zekerheidssteller, zodat - na  
de  toelaatbaarverklaring  van  mevrouw  L.  tot  de  procedure  van  collectieve  
schuldenregeling op 6 november 2008 - (de verweerster)  niet  meer kon overgaan tot  
uitvoerend beslag op 8 december 2008, en deze procedure niet kan verderzetten nu (de  
eiseres)  zelf  op  15  december  2008 bij  de  arbeidsrechtbank  te  Nijvel  een  verzoek  tot  
bevrijding als kosteloze zekerheidssteller heeft ingediend.
(De eiseres) steunt haar verzet meer bepaald op de artikelen 1675/7, §2 en 1675/16bis  
Gerechtelijk Wetboek. Zij stelt dat deze artikelen blijkens de voorbereidende werken mede  
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van  toepassing  zijn  op  solidaire  medeschuldenaars  zoals  bedoeld  in  artikel  1216  
Burgerlijk  Wetboek  en  dat  de  hypotheek  die  zij  verleende,  slechts  een  bijkomende  
waarborg is.
(De verweerster) is van oordeel dat de bescherming van de persoonlijke zekerheidssteller  
tegen  gedwongen  tenuitvoerlegging  geen  toepassing  kan  vinden  ten  aanzien  van  (de  
eiseres), voor zover zij naast een persoonlijke zekerheid ook een hypothecaire waarborg  
heeft verleend dewelke door (de verweerster) wordt uitgewonnen.
De omstandigheid dat er door (de eiseres) in casu een persoonlijke en zakelijke zekerheid  
cumulatief  werden verstrekt,  belet  volgens (de verweerster) niet  dat beide zekerheden  
volledig los staan van elkaar en dat de gedwongen uitvoering kan worden verdergezet op  
grond van de zakelijke zekerheid. Zelfs mocht (de eiseres) worden bevrijd als persoonlijke  
zekerheidssteller,  dan  kan  de  hypotheek  niet  hetzelfde  lot  volgen,  zoniet  zou  afbreuk  
worden gedaan aan het zakelijk karakter van de zekerheid.
6.  De  artikelen  1675/7,  §2,  derde  en  vierde  lid  en  1675/16bis  Gerechtelijk  Wetboek  
werden ingevoegd bij de Wet van 13 december 2005, teneinde het lot te regelen van de  
persoonlijke zekerheidsstellers van schuldenaars, die werden toegelaten tot de procedure  
van collectieve schuldenregeling (artikel 7 en 19 wet 13 december 2005, BS 21 december  
2005).  De  regeling  is  geïnspireerd  door  artikel  80  van  de  faillissementswet  van  8  
augustus  1997,  dat  op  zijn  beurt  grondig  is  beïnvloed  door  de  rechtspraak  van  het  
Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof). Indien de natuurlijke persoon zich kosteloos  
persoonlijk zeker stelde voor de gefailleerde laat deze laatste bepaling diens gehele of  
gedeeltelijke bevrijding toe. Deze bevrijding is slechts mogelijk indien de rechtbank van  
koophandel vaststelt dat de verbintenis van de zekerheidssteller niet in verhouding is met  
zijn inkomsten en zijn patrimonium.
7.  Artikel 1675/7,  §2,  derde lid  Gerechtelijk Wetboek bepaalt  dat de beschikking van  
toelaatbaarheid tot  de collectieve schuldenregeling ten aanzien van personen die  een  
persoonlijke  zekerheid  hebben  toegestaan  om  een  schuld  van  de  schuldenaar  te  
waarborgen,  de  middelen  van  tenuitvoerlegging  schorst  tot  de  homologatie  van  de  
minnelijke  aanzuiveringsregeling,  tot  de  neerlegging  van  het  in  artikel  1675/11,  §1,  
bedoelde proces-verbaal of tot de verwerping van de aanzuiveringsregeling.
De  opschorting  is,  blijkens  de  tekst  van  artikel  1675/7,  §2,  derde  lid,  Gerechtelijk  
Wetboek,  niet  voorbehouden  aan  natuurlijke  personen  noch  aan  de  kosteloze  
zekerheidssteller. Bij de voorbereiding van de wet verklaarde de minister dat de bepaling  
ook betrekking zou hebben op de hoofdelijke  medeschuldenaar (Parl.St.Senaat,  2005-
2006, 3-1207/3, 29-30). Wanneer een minnelijke schuldenregeling wordt gehomologeerd  
of in geval het verzoek wordt verworpen, wordt het bedrag dat door de persoon die een  
persoonlijke  zekerheid  heeft  gesteld  verschuldigd  is,  definitief  bepaald.  Van  een  
minnelijke  kwijtschelding  kan  degene  die  voor  de  betrokken  schuld  een  persoonlijke  
zekerheid heeft gesteld immers meegenieten.
8. Artikel 1675/16bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, onverminderd de toepassing van  
artikel 1287 Burgerlijk Wetboek en behalve het geval van het organiseren van bedrieglijk  
onvermogen,  natuurlijke  personen,  die  kosteloos  een  persoonlijke  zekerheid  hebben  
gesteld  ten  behoeve  van  de  verzoeker  die  tot  de  collectieve  schuldenregeling  werd  
toegelaten, volledig of gedeeltelijk van hun verbintenis kunnen worden bevrijd indien de  
rechter  vaststelt  dat  hun  verbintenis  onevenredig  is  met  hun  inkomsten  en  met  hun  
vermogen.
Om deze bevrijding te kunnen genieten, moet de natuurlijke persoon die kosteloos een  
persoonlijke zekerheid heeft gesteld, ter griffie van het gerecht waarbij het verzoek tot  
collectieve schuldenregeling werd ingediend (thans de arbeidsrechtbank) een verklaring  
neerleggen, waaruit blijkt dat zijn verbintenis onevenredig is met zijn inkomsten en met  
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zijn vermogen (artikel 1675/16bis, §2 Gerechtelijk Wetboek).
Ten aanzien van een persoon die deze in artikel 1675/16bis, §2 bedoelde verklaring heeft  
neergelegd, worden de uitvoeringsmaatregelen geschorst tot de rechter uitspraak heeft  
gedaan over de bevrijding (artikel 1675/16bis, §2, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek).
Met  betrekking  tot  de  vraag  of  artikel  1675/16bis  Gerechtelijk  Wetboek  het  
gelijkheidsbeginsel  schendt  in  zoverre  het  géén  bevrijding  voorziet  voor  natuurlijke  
personen die kosteloos tot waarborg een hypotheek hebben toegestaan (propter rem), zal  
men opmerken dat het Grondwettelijk Hof (toen nog Arbitragehof) in zijn arrest van 25  
januari 2006 met betrekking tot het analoge artikel 82 van de faillissementswet van 8  
augustus 1997, zoals vervangen bij de wet van 4 september 2002, heeft geoordeeld dat de  
uitsluiting van hypotheekstellers de grondwet niet schendt (arrest 12/2006). Dit standpunt  
werd door het Grondwettelijk Hof bevestigd in zijn arrest  van 15 maart 2006 (arrest  
42/2006).
9. De in artikel 1675/16bis, §2, Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring kan slechts  
worden  afgelegd  door  natuurlijke  personen  die  kosteloos  een  persoonlijke  zekerheid  
hebben  gesteld.  Anders  dan  bij  de  bevrijdende  gevolgen  van  een  minnelijke  
kwijtschelding,  is  het  personeel  toepassingsgebied  van  de  in  artikel  1675/16bis,  
Gerechtelijk Wetboek bedoelde bevrijding duidelijk beperkter. Parallel hiermee zal ook  
het  personeel toepassingsgebied van de voornoemde in artikel  1675/7,  §2,  vierde lid,  
Gerechtelijk  Wetboek  bedoelde  schorsing  van  de  middelen  van  tenuitvoerlegging  
beperkter  zijn.  Laatstvermelde  bepaling  behoudt  de  schorsing  van  
uitvoeringsmaatregelen,  in  afwachting  van  een  uitspraak  door  de  rechter  over  de  
bevrijding,  voor  aan  personen  die  de  in  artikel  1675/16bis,  §2,  bedoelde  verklaring  
hebben neergelegd. Pas op het ogenblik van de uitspraak over de bevrijding wordt het  
uiteindelijke bedrag duidelijk waartoe de persoonlijke zekerheidsstellers nog gehouden  
zijn en in hoeverre hen gehele of gedeeltelijke bevrijding is verleend.
Artikel 1675/16bis, §2, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek beschermt de personen die de in  
artikel  1675/16bis,  §2  bedoelde  verklaring  hebben  afgelegd,  tot  de  rechter  over  hun  
verzoek  tot  bevrijding  zal  hebben  beslist.  De  uitvoeringsmaatregelen  zullen  de  facto  
geschorst zijn van zodra de persoonlijke zekerheidssteller de verklaring tot bevrijding  
heeft  neergelegd,  ook  indien  hij  niet  onder  het  personeel  toepassingsgebied  van  de  
bevrijding thuishoort omdat hij bijvoorbeeld niet kosteloos is opgetreden. 
Thans dienen deze principes te worden getoetst aan de gegevens van het geschil, teneinde  
de gegrondheid van het verzet van (de eiseres) na te gaan.
De  kern  van  het  thans  voorliggende  geschil  is  de  vraag  of  (de  eiseres),  die  bij  de  
kredietverlening  cumulatief  is  opgetreden  als  solidaire  medeschuldenaar  en  als  
hypotheekgever,  de  uitwinning  van  de  hypotheek  kan  beletten  op  grond  van  de  
bescherming tegen gedwongen tenuitvoerlegging, voorzien in de artikelen 1675/7, §2 en  
1675/16bis, Gerechtelijk Wetboek, waarvan zij meent te kunnen genieten als persoonlijke  
zekerheidssteller  na  de  toelaatbaarverklaring  van  haar  medeschuldenaar  L.  tot  de  
procedure van collectieve schuldenregeling en haar verzoek tot bevrijding als kosteloze  
persoonlijke zekerheidssteller.
10. Het kan niet worden betwist dat de artikelen 1675/16bis, §1, Gerechtelijk Wetboek en  
1675/7,  §2,  Gerechtelijk  Wetboek  uitsluitend  betrekking  hebben  op  personen  die  een  
persoonlijke zekerheid hebben gesteld.
Zij  beletten  een  schuldeiser  om,  nadat  een  hoofdschuldenaar  werd  toegelaten  tot  de  
procedure van collectieve schuldenregeling (artikel 1675/, §2, derde lid) en zeker nadat  
de persoonlijke zekerheidssteller  een verzoek om bevrijding van zijn verbintenis  heeft  
neergelegd  (artikel  1675/16bis),  onmiddellijk  over  te  gaan  tot  gedwongen  
tenuitvoerlegging lastens de persoonlijke zekerheidssteller.
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Op grond van de wettelijke bepalingen is (de eiseres) uitsluitend beschermd tegen de  
gedwongen  tenuitvoerlegging,  voor  zover  deze  tegen  haar  wordt  aangevat  in  haar  
hoedanigheid van persoonlijke zekerheidssteller.
In deze zaak is er door (de eiseres) evenwel cumulatief:
enerzijds een persoonlijke zekerheid gesteld, te weten haar solidaire medegehoudenheid  
tot  de  lening,  waarvan zij  thans bevrijding tracht  te  bekomen overeenkomstig  artikel  
1675/16bis, Gerechtelijk Wetboek voor de arbeidsrechtbank te Nijvel,
anderzijds een zakelijke zekerheid verstrekt tot waarborg van een hoofdverbintenis, te  
weten de solidaire medegehoudenheid van (de eiseres), krachtens de notariële akte van  
kredietopening.
De artikelen 1675/7, §2 en 1675/16bis, Gerechtelijk Wetboek beschermen (de eiseres)  
niet in haar hoedanigheid van hypotheekverstrekker. In zoverre (de eiseres), naast haar  
persoonlijke zekerheidsstelling,  ook een hypotheek heeft  verleend,  kan deze hypotheek  
worden  uitgewonnen  los  van  het  lot  van  de  persoonlijke  zekerheid,  waarvan  zij  
desgevallend nog kan worden bevrijd. (De verweerster) kon terecht overgaan tot beslag  
op grond van deze hypotheek.
Het gaat niet op te stellen dat wanneer een solidaire medeschuldenaar de hoedanigheden  
cumuleert van een persoonlijke zekerheidssteller en een hypotheekgever, een bevrijding  
van de persoonlijke zekerheid ook een bevrijding van de zakelijke zekerheid impliceert.
Dergelijke interpretatie zou het stelsel van de zakelijke zekerheden ondermijnen en leiden  
tot een onverantwoorde discriminatie tussen derde-hypotheekverleners, die niet tegelijk  
(zoals  (de  eiseres))  ook  een  persoonlijke  zekerheid  hebben  gesteld  en  tegen  wie  de  
hypotheek steeds kan worden ingewonnen, omdat de wet niet in hun bescherming heeft  
voorzien,  ook  als  de  hoofdschuldenaar  werd  toegelaten  tot  de  collectieve  
schuldenregeling en later van zijn schuld geheel of ten dele wordt kwijtgescholden, en  
hypotheekverleners  die  naast  hun  zakelijke  zekerheid  ook  een  persoonlijke  zekerheid  
hebben gesteld.
11. De wet heeft de mogelijkheid van bevrijding uitdrukkelijke beperkt tot de persoonlijke  
zekerheden. De bevrijding van dergelijke zekerheden kan niet doorwerken ten aanzien  
van de zakelijke zekerheden.
Dat de mogelijkheid tot bevrijding - en daaraan gekoppeld de mogelijkheid tot schorsing  
van de gedwongen tenuitvoerlegging - door de werkgever in het kader van de collectieve  
schuldenregeling expliciet werd beperkt tot de persoonlijke zekerheid en niet kan worden  
ingeroepen  door  de  steller  van  een  zakelijke  zekerheid,  óók  niet  wanneer  hij  beide  
hoedanigheden  cumuleert,  zoals  in  casu,  kan  ook  steun  vinden  in  de  reeds  hiervoor  
vermelde rechtspraak van het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof), bij de toepassing  
van de analoge bepalingen van de Faillissementswet. In een arrest van 25 januari 2006  
stipte het Hof aan dat artikel 82 Faillissementswet, dat eveneens betrekking heeft op de  
bevrijding van de persoonlijke zekerheidssteller een billijk evenwicht beoogt tussen de  
belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers.
De verschoonbaarheid, die de gefailleerde in staat moet stellen zijn activiteiten op een  
aangezuiverde basis te hernemen, is een gunstmaatregel die de gecombineerde belangen  
van de gefailleerde, zijn schuldeisers, de werknemers en de economie in zijn geheel, in  
evenwicht wil brengen. Om de doeltreffendheid van deze maatregel aan te scherpen heeft  
de wetgever bepaalde medeverbondenen van de gefailleerde laten meegenieten van de  
aan de gefailleerde toegekende verschoonbaarheid. Hierbij wijkt hij af van de beginselen  
van  artikel  1134  Burgerlijk  Wetboek  en  artikel  7  Hypotheekwet.  De  opoffering,  in  
economische  aangelegenheden,  van  het  belang  van  de  schuldeisers  voor  bepaalde  
categorieën van schuldenaars, is verantwoord door het socio-economisch beleid waarin  
de maatregel past. Een objectief criterium leidt ertoe dat de hypotheeksteller niet van de  
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bevrijding geniet. Hij loopt enkel het risico het tot waarborg gestelde onroerende goed te  
verliezen.  Dit  alles heeft  tot  gevolg dat de wetgever personen die heel hun vermogen  
hebben verbonden prima facie kwetsbaarder acht. De vraag of degenen die alleen ten  
belope van hun onroerend goed verbonden zijn ook moeten worden beschermd, behoort  
tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever en het ontbreken van deze bescherming  
schendt volgens het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) de grondwet niet.
In  een  arrest  van  15  maart  2006  bevestigde  het  Arbitragehof  deze  visie.  Het  Hof  
bevestigde dat artikel 82, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals  
vervangen bij de wet van 4 september 2002, in zoverre het niet van toepassing is op de  
natuurlijke personen die kosteloos, als borg een onroerend goed met hypotheek hebben  
bezwaard, de artikelen 10 en 11, Grondwet niet schendt.
12.  Aangezien  op  dezelfde  gronden  in  het  kader  van  de  procedure  van  collectieve  
schuldenregeling kan worden aangenomen dat wie een hypotheek heeft verleend, anders  
dan de persoonlijke zekerheidssteller, niet in aanmerking komt voor de in art. 1675/16bis,  
Gerechtelijk Wetboek bedoelde bevrijding, hoeft deze hypotheeksteller evenmin van de  
artikel 1675/7, §2, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde schorsing van de middelen  
van tenuitvoerlegging te kunnen genieten.
Op grond van het voorgaande is het Hof van oordeel dat, ongeacht het antwoord op de  
vraag of M. L. B. als 'persoon die een persoonlijke zekerheid heeft gesteld' in de zin van  
artikel 1675/16bis, Gerechtelijk Wetboek kan worden beschouwd, niettegenstaande het  
feit  dat  zij  zich  als  medekredietneemster  ten  aanzien  van  (de  verweerster)  heeft  
verbonden, (de verweerster) mocht overgaan tot uitvoerend beslag op onroerend goed  
krachtens een door M.  L.  B.  gestelde zakelijke zekerheid,  te weten een conventionele  
hypotheek.
In het licht van het voorgaande is het Hof ook van oordeel dat op de twee door (de  
eiseres) voorgestelde prejudiciële vragen niet dient te worden ingegaan". 
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1675/7, §1, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "onverminderd de toepassing van  
§3,  de  beschikking  van  toelaatbaarheid  een  toestand  van  samenloop  (doet)  ontstaan  
tussen  de  schuldeisers  en  de  opschorting  van  de  loop  van  de  interesten  en  de  
onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker tot gevolg (heeft)".
Krachtens artikel 1675/7, §2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek "(worden) alle middelen  
van  tenuitvoerlegging die  strekken  tot  betaling  van  een  geldsom geschorst.  De  reeds  
gelegde beslagen behouden echter hun bewarende werking".
Artikel 1675/7, §2, derde en vierde lid, preciseert wat in het boven vermelde geval van  
samenloop gebeurt ten aanzien van de personen die een persoonlijke zekerheid hebben  
toegestaan om een schuld van de schuldenaar te waarborgen. Aldus bepaalt het derde lid  
dat "de middelen van tenuitvoerlegging (worden) geschorst tot de homologatie van de  
minnelijke  aanzuiveringsregeling,  tot  de  neerlegging  van  het  in  artikel  1675/11,  §1  
bedoelde proces-verbaal of tot de verwerping van de aanzuiveringsregeling". 
Het  vierde  lid  van  voormeld  artikel  1675/7,  §2  heeft  het  over  de  persoonlijke  
zekerheidsstellers die de in artikel 1675/16bis bedoelde verklaring hebben neergelegd.  
Ten  aanzien  van  hen  worden  de  uitvoeringsmaatregelen  geschorst  tot  de  rechter  
uitspraak heeft  gedaan over de bevrijding (zie ook artikel  1675/16bis,  §5,  laatste lid,  
Gerechtelijk Wetboek). 
Uit  al  deze  wetsbepalingen,  in  hun  onderlinge  samenhang,  vloeit  voort  dat  met  "de  
middelen van tenuitvoerlegging" wordt bedoeld elke wijze waarop een schuldeiser tot  
betaling van zijn schuldvordering verhaal neemt op het vermogen van zijn debiteur, d.i.  
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zowel  de  hoofdschuldenaar  als  de  codebiteur-persoonlijke  zekerheidssteller  voor  de  
hoofdschuldenaar. 
Hieruit  volgt  dat  de  bedoelde  schorsing  ook  de  hypothecaire  schuldeisers  van  die  
schuldenaars raakt. 
Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  "bij  beschikking  van  6  november  2008  van  de  
arbeidsrechtbank  te  Nijvel  mevrouw  J.  L.  (werd)  toegelaten  tot  de  procedure  van  
collectieve schuldenregeling" (p. 2, al. 5).
Het  bestreden arrest  stelt  tevens vast  dat  door de eiseres  "enerzijds  een persoonlijke  
zekerheid (is) gesteld, te weten haar solidaire medegehoudenheid tot de lening (...)" en  
"anderzijds een zakelijke zekerheid (is) verstrekt tot waarborg van een hoofdverbintenis,  
te weten de solidaire medegehoudenheid van (de eiseres) (...)" (p. 9, al. 1; zie ook p. 2, al.  
1 en 2). Bovendien is vastgesteld dat eiseres een verzoek tot bevrijding als persoonlijke  
zekerheidssteller heeft ingediend (p. 2, voorl. al.).
Ten slotte stelt het arrest ook vast dat "op 8 december 2008 (de verweerster) uitvoerend  
beslag  (liet)  leggen  op  het  onroerend  goed  waarop  (de  eiseres)  een  hypotheek  had  
verleend" (p. 2, derde laatste al.). 
Hiermee staat vast dat het kwestieuze uitvoerend beslag op onroerend goed een middel  
van tenuitvoerlegging betreft strekkende tot de betaling van de schuld van mevrouw L. en  
van de eiseres, als medeondertekenaar van de authentieke akte van kredietopening van 28  
januari 2006.
Uit  dit  alles  volgt  dat  het  bestreden  arrest  het  voordeel  van  de  schorsing  van  het  
uitvoerend beslag op het onroerend goed van de eiseres niet kon weigeren om de reden  
dat de schorsingsregels vervat in artikel 1675/7, §2 en in artikel 1675/16bis, §5 de eiseres  
niet beschermen in haar hoedanigheid van hypotheekverstrekker. 
Door aldus te oordelen, beperkt het bestreden arrest op onwettige wijze de draagwijdte  
van voormelde wetsbepalingen en is het dus niet wettig verantwoord (schending van de  
artikelen 1675/7, §1 en §2, en 1675/16bis, §5, Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Uit  de  artikelen  41  en  108,  1°,  Hypotheekwet  van  16  december  1851  blijkt  dat  de  
hypotheek  een  accessoir  recht  is,  waarvan  het  lot  afhangt  van  het  lot  van  de  
gewaarborgde schuldvordering.
Hieruit volgt dat het gehypotheceerde goed slechts voorwerp van gedwongen uitvoering  
kan zijn wanneer de schuldvordering zeker, vaststaand en opeisbaar is, zoals vereist door  
de artikelen 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en 1186 Burgerlijk Wetboek.
De  schuldvordering  is  slechts  opeisbaar  wanneer  de  schuldeiser  er  de  onmiddellijke  
betaling van kan vorderen (artikel 1186 Burgerlijk Wetboek).
Uit artikel 1675/7, §2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk alle middelen  
van tenuitvoerlegging die strekken tot betaling van een geldsom zijn geschorst door de  
beschikking die de schuldenaar toelaat tot de procedure van collectieve schuldenregeling,  
volgt dat de procedure van collectieve schuldenregeling de eisbaarheid van de schuld in  
de weg staat. 
Dit  geldt  evenzeer  voor  de  schuld  van  de  hoofdelijke  medeschuldenaar  die  als  
persoonlijke  zekerheidssteller,  krachtens  artikel  1675/7,  §2,  derde  lid,  ook  van  de  
schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging strekkende tot betaling van zijn schuld  
geniet. 
Dit is des te meer zo wanneer die persoonlijke zekerheidssteller een verzoek tot bevrijding  
als bedoeld in artikel 1675/16bis, Gerechtelijk Wetboek heeft ingediend. Krachtens de  
artikelen  1675/7,  §2,  vierde  lid,  en  1675/16bis,  §5,  laatste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  
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worden  alle  middelen  van  tenuitvoerlegging  ten  aanzien  van  die  persoonlijke  
zekerheidssteller geschorst totdat definitief over het verzoek tot bevrijding is beslist.
Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  "  bij  beschikking  van  6  november  2008  van  de  
arbeidsrechtbank  te  Nijvel  mevrouw  J.  L.  (werd)  toegelaten  tot  de  procedure  van  
collectieve  schuldenregeling"  (p.  2,  al.  5).  Hierdoor  waren  alle  middelen  van  
tenuitvoerlegging strekkende tot betaling van de schuld van mevrouw L. geschorst (artikel  
1675/7, §2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek). 
Daarenboven blijkt ook uit de vaststellingen van het arrest dat de kredietopening waartoe  
de eiseres zich hoofdelijk met mevrouw L. had verbonden enkel ten behoeve van mevrouw  
L.  was  toegestaan,  zodat  de  eiseres  de  hoedanigheid  had  van  persoonlijke  
zekerheidssteller voor mevrouw L. (arrest p. 2, al. 1 en p. 9, al. 1) (artikel 1216 Burgerlijk  
Wetboek). Hierdoor waren ook alle middelen van tenuitvoerlegging ten aanzien van de  
eiseres geschorst (artikel 1675/7, §2, derde lid, Gerechtelijk Wetboek).
Uit  die  vaststellingen  volgt  dat  op  8  december  2008,  op  het  ogenblik  waarop  zij  
uitvoerend beslag liet  leggen op het onroerend goed dat de eiseres in hypotheek had  
gegeven, de verweerster geen titularis meer was van een opeisbare schuldvordering ten  
aanzien  van  haar  schuldenaars  en  bijgevolg  geen  uitvoerend  beslag  lastens  hen  kon  
leggen. 
Daarbij  komt  nog  dat  de  eiseres  op  15  december  2008,  overeenkomstig  artikel  
1675/16bis,  Gerechtelijk  Wetboek,  een  vordering  strekkende  tot  haar  bevrijding  als  
kosteloze persoonlijke zekerheidssteller had ingesteld (arrest p. 2, voorl. al.). Indien de  
eiseres  zou worden bevrijd,  zou ook de door haar gevestigde hypothecaire  zekerheid  
tenietgaan door het tenietgaan van de hoofdverbintenis (artikel 108, 1°, Hypotheekwet en  
1675/16bis, §1 en §5, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek).
Uit  al  het bovenstaande volgt dat door het verzet strekkende tot  handlichting van het  
uitvoerend beslag op onroerend goed van de eiseres te verwerpen, het bestreden arrest  
een  uitvoerend  beslag  op  onroerend  goed  toelaat  voor  schuldvorderingen  die  niet  
opeisbaar zijn, noch ten aanzien van mevrouw L., noch ten aanzien van de eiseres. 
Hierdoor miskent het bestreden arrest de wettelijke vereiste inzake de opeisbaarheid van  
de schuldvordering en het accessoir karakter van de hypotheek en schendt het derhalve  
de artikelen 41 en 108, 1°, Hypotheekwet, de artikelen 1186 en 1216 Burgerlijk Wetboek  
en de artikelen 1494, eerste lid, 1675/7, §2, 1675/16bis, §1 en §5, Gerechtelijk Wetboek. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Middel in zijn geheel
1.  Krachtens  artikel  1675/7,  §2,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek worden ten 
gevolge  van  de  beschikking  waarbij  de  verzoeker  wordt  toegelaten  tot  de 
procedure van collectieve schuldenregeling, alle middelen van tenuitvoerlegging 
geschorst die strekken tot betaling van een geldsom. Volgens het derde lid van 
deze bepaling worden de middelen van tenuitvoerlegging ook ten aanzien van de 
personen die een persoonlijke zekerheid hebben toegestaan om een schuld van de 
verzoeker te waarborgen, geschorst tot de in dit lid bepaalde tijdstippen. 
Het vierde lid van deze bepaling schorst de maatregelen tot tenuitvoerlegging 
eveneens  ten aanzien van natuurlijke personen die kosteloos een persoonlijke 
zekerheid hebben gesteld ten behoeve van de verzoeker en die overeenkomstig 
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artikel 1675/16bis, §2, van hetzelfde wetboek een verklaring hebben neergelegd 
dat hun verbintenis onevenredig is met hun inkomsten en hun vermogen.
2.  Uit  deze  bepalingen  kan  niet  afgeleid  worden  dat  de  middelen  van 
tenuitvoerlegging  ook  worden  geschorst  ten  aanzien  van  personen  die  een 
zakelijke  zekerheid  hebben  gesteld  om  een  schuld  van  de  verzoeker  te 
waarborgen. De in deze bepalingen bedoelde schorsingsgronden gelden evenmin 
wanneer deze zakelijke zekerheidsteller tevens een persoonlijke zekerheid heeft 
gesteld ten behoeve van de verzoeker en de tenuitvoerlegging het goed of de 
goederen betreffen die het voorwerp zijn van de zakelijke zekerheid.
Het middel dat berust op een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

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

6 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: E. 
Dirix –  Gelijkluidende conclusie: G.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten: C.  De 
Baets en J. Verbist.

Nr. 306

1° KAMER - 6 mei 2011

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
ONDERTEKENING VAN HET VONNIS DOOR DE RECHTERS DIE HET HEBBEN GEWEZEN - ONTBREKEN - 
ONMOGELIJKHEID TE TEKENEN - VERANTWOORDING - ONTBREKEN - GELDIGHEID VAN DE BESLISSING

Wanneer een vonnis, dat gewezen is door een meervoudige kamer van de rechtbank van  
eerste aanleg, enkel is ondertekend door de voorzitter en de griffier, zonder dat de onmoge-
lijkheid waarin één van de rechters zou hebben verkeerd om het vonnis te ondertekenen,  
verantwoord  is  overeenkomstig  artikel  785  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  heeft  het  
ontbreken van de handtekening van die rechter de nietigheid van dat vonnis tot gevolg1.  
(Artt. 782, eerste lid, 782bis en 785, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(VIVIUM nv T. ARGENTA ASSURANTIES nv. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0538.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel van 22 december 2009.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 5 feb. 2010, AR C.09.0377.F, met conclusie van advocaat-generaal m.o. de K OSTER in Pas., 
2010, nr. 85.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel
1. Artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis voor de 
uitspraak wordt ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de 
griffier.
Artikel 785, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat, indien de voorzitter of 
een  van  de  rechters  in  de  onmogelijkheid  verkeert  om  het  vonnis  te 
ondertekenen,  de  griffier  daarvan  melding  maakt  onderaan  op  de  akte.  De 
beslissing is  dan  geldig  met  de  handtekening  van  de  overige  rechters  die  ze 
hebben uitgesproken.
Krachtens artikel 782bis, Gerechtelijk Wetboek wordt het vonnis uitgesproken 
door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van 
de andere rechters.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke 
achterstand blijkt dat de wetgever de bij artikel 782bis in de uitspraak van het 
vonnis aangebrachte  versoepeling gekoppeld heeft  aan de voorwaarde dat  het 
vonnis moet worden ondertekend door alle rechters die het hebben gewezen.
2.  Het  bestreden vonnis dat  gewezen is door een meervoudige  kamer van de 
rechtbank  van  eerste  aanleg,  is  enkel  ondertekend  door  de  voorzitter  en  de 
griffier,  zonder dat de onmogelijkheid waarin één van de rechters zou hebben 
verkeerd  om het  vonnis  te  ondertekenen,  verantwoord  is  overeenkomstig  het 
bovenaangehaalde artikel 785 Gerechtelijk Wetboek.
Het ontbreken van de handtekening van die rechter heeft de nietigheid van het 
vonnis tot gevolg.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat  van  het  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

6 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: G. 
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Jocqué –  Gelijkluidende  conclusie: G.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaat: H. 
Geinger.

Nr. 307

1° KAMER - 6 mei 2011

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF BATEN - TOEPASSINGSGEBIED

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF BATEN - BEGRIP - VEREISTEN

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF BATEN - AANKOOP VAN AANDELEN - 
BELASTBAARHEID

4º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — DIVERSE 
INKOMSTEN - OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF BATEN - BELASTBAARHEID IN DE TIJD

1º Artikel 90, 1°, W.I.B. (1992) treft alle winsten en baten die buiten het uitoefenen van een  
beroepswerkzaamheid worden verkregen en die voortkomen uit enige prestatie, verrichting  
of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, tenzij het gaat om winsten of baten die  
voortkomen uit de normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen, bestaande  
uit  onroerende  goederen,  portefeuillewaarden  en  roerende  voorwerpen;  inkomsten  die,  
ofschoon zij in wezen behoren tot de categorie van roerende inkomsten maar op grond van  
een uitdrukkelijke wetsbepaling niet belastbaar zijn als roerend inkomen, kunnen op grond  
van artikel 90, 1°, W.I.B. (1992) als diverse inkomsten belastbaar zijn, voor zover de voor-
waarden van deze bepaling vervuld zijn1. (Artt. 21, 2° en 90, 1°, WIB92)

2º Artikel 90, 1°, W.I.B. (1992) vereist niet dat de winsten en baten die zelfs occasioneel of  
toevallig buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid voortkomen uit enige pres-
tatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, moeten voortvloeien uit  
geïsoleerde afzonderlijke verrichtingen; zo kan de rechter die oordeelt of een handeling van  
een belastingplichtige al dan niet een normale verrichting van beheer van een privé-ver-
mogen is, rekening houden met een groter geheel van verrichtingen waarbinnen die hande-
ling  heeft  plaatsgevonden,  zeker  wanneer  er  sprake  is  van  een  fiscaal  geïnspireerde  
constructie2. (Art. 90, 1°, WIB92)

3º De aankoop van aandelen kan een prestatie,  verrichting of  speculatie in  de zin van  
artikel 90, 1°, W.I.B. (1992) zijn, indien die aankoop niet valt onder de normale verrichtingen  
van beheer van een privé-vermogen; wanneer aandelen worden verworven met speculatief  
inzicht, zal de volledige opbrengst van die aandelen het resultaat zijn van die speculatie en  
als dusdanig integraal belastbaar zijn op grond van artikel 90, 1°, W.I.B. (1992), verminderd  
met de kosten bedoeld in artikel 97 W.I.B. (1992)3. (Artt. 90, 1° en 97, WIB92)

4º Als diverse inkomsten in de zin van artikel 90, 1°, W.I.B. (1992) zijn alleen belastbaar, de  
inkomsten die de belastingplichtige behaald of verkregen heeft of geacht wordt behaald of  
verkregen te hebben gedurende het belastbare tijdperk4.  (Artt. 90, 1°, 97 en 360, WIB92; 
Artt. 200, a en 204, 4°, a, KB WIB92)

1 Zie de conclusie van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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(H. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
(...)
2. Het eerste middel legt Uw Hof de vraag voor of liquidatieboni op grond van artikel 90, 
1° WIB92 belastbaar kunnen zijn als diverse inkomsten, ook al zijn deze liquidatieboni in  
wezen inkomsten van roerende goederen.
Volgens het middel kan een bepaald inkomen niet tegelijkertijd tot twee categorieën van  
inkomsten  behoren zodat liquidatieboni,  die  behoren tot  de categorie  van de roerende  
inkomsten, niet kunnen worden belast als diverse inkomsten.
Het feit dat liquidatieboni ingevolge een uitdrukkelijke wettelijke bepaling ten tijde van 
de voorliggende feiten en dus vóór de wijziging van artikel 21,2° WIB92 bij wet van 24  
december 2002, niet daadwerkelijk als roerende inkomsten belastbaar zijn, kan daaraan 
volgens eiser geen afbreuk doen.
Ook het feit dat in de tekst van artikel 90, 1° WIB92 wordt verwezen naar inkomsten uit  
(onder andere) portefeuillewaarden en roerende voorwerpen, kan volgens het middel niet  
impliceren  dat  roerende inkomsten  tot  de  categorie  van  de  diverse  inkomsten  zouden 
kunnen behoren.
Het bestreden arrest, dat de liquidatieboni belastbaar stelde als "diverse inkomsten" in de 
zin van artikel 90, WIB92, zou derhalve niet naar recht verantwoord zijn (schending van 
de artikelen 6, 17,1°, 18, eerste lid en, 90, 1° WIB92).
3.  Artikel  90,1°  WIB92  onderwerpt  de "diverse  inkomsten"  aan belasting,  waaronder  
wordt verstaan de "winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig,  
buiten  het  uitoefenen  van  een  beroepswerkzaamheid,  voortkomen  uit  enige  prestatie, 
verrichting of speculatie of uit  diensten bewezen aan derden,  daaronder niet  begrepen 
normale  verrichtingen  van  beheer  van  een  privé-vermogen  bestaande  uit  onroerende 
goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen".
Deze bepaling heeft een zeer ruime strekking en treft alle inkomsten die buiten het uitoe-
fenen van een beroepswerkzaamheid worden verkregen en voortkomen uit enige prestatie, 
verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden.
Enkel  de inkomsten die voortkomen uit  de normale verrichtingen van beheer van een 
privé-vermogen,  bestaande  uit  onroerende  goederen,  portefeuillewaarden  en  roerende 
voorwerpen,  worden  uitdrukkelijk  uit  het  toepassingsgebied  van artikel  90,  1° WIB92 
gesloten.
Voor de onderwerping aan artikel 90, 1° WIB92 wordt voorts geen onderscheid gemaakt  
naar gelang de aard van de inkomsten die buiten het uitoefenen van een beroepswerk -
zaamheid worden verworven ingevolge enige prestatie, verrichting of speculatie of dien-
sten bewezen aan derden.
Zowel inkomsten uit roerende of onroerende goederen, of uit materiële of immateriële 
goederen, worden geviseerd, hetgeen in artikel 90, 1°, WIB92, uitdrukkelijk wordt beves-
tigd in de omschrijving van de vrijstelling voor inkomsten verworven uit normale verrich-
tingen van beheer van privé-vermogen, die immers betrekking kunnen hebben op onroe-
rende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.
De oorspronkelijke kwalificatie van bepaalde inkomsten op grond van de bepalingen van 
het WIB92, en de categorie van inkomsten waartoe zij behoren, is voor de toepassing van 
artikel 90, 1° WIB92 derhalve van geen belang.
Inkomsten die, ofschoon zij in wezen behoren tot een bepaalde categorie van inkomsten, 
op grond van een uitdrukkelijke wetsbepaling uit deze categorie van belastbare inkomsten 
worden gelicht,  kunnen bijgevolg op grond van artikel 90, 1°,  WIB92 belastbaar zijn,  
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voor zover de voorwaarden van deze bepaling zijn vervuld5.
4. Terecht omschreef het bestreden arrest de diverse inkomsten van artikel 90, 1° WIB92,  
derhalve als een "bijkomende" (rest)categorie van inkomsten die de inkomsten omvatten  
die precies zonder dat artikel niet belastbaar zouden zijn omdat ze om bepaalde redenen 
niet  vallen onder het belastingregime van de andere soorten belastbare inkomsten (uit  
onroerende goederen, uit roerende goederen of uit een beroepswerkzaamheid) (bestreden 
arrest, folio 1361, tweede zin).
5. Liquidatieboni zijn in wezen inkomsten van roerende goederen en kapitalen, in de zin 
van de artikelen 6, 2° en 17, §1, WIB92, welke, in beginsel, als inkomsten van roerende 
goederen en kapitalen belastbaar zijn.
Bij wet van 22 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen werd artikel 21, 2°  
WIB92, in die zin gewijzigd dat inkomsten toegekend of betaald bij gehele of gedeelte-
lijke verdeling van het maatschappelijk vermogen, zoals liquidatieboni, in de personenbe-
lasting niet worden belast als roerende inkomsten.
6.  Het  feit  dat  liquidatieboni  niet  als  inkomsten  van  roerende  goederen  en  kapitalen 
kunnen worden belast,  sluit evenwel  niet uit dat zij belastbaar kunnen zijn als diverse  
inkomsten in de zin van artikel 90, 1° WIB92.
Artikel 21, 2° WIB92 bepaalt enkel dat de liquidatieboni "niet belastbaar zijn als inkom-
sten van roerende goederen en kapitalen",  doch stelt  niet dat liquidatieboni van belas-
tingen zijn vrijgesteld, noch dat zij niet belastbaar kunnen zijn als diverse inkomsten.
Het belasten van liquidatieboni op grond van artikel 90, 1° WIB92 is derhalve niet onver -
enigbaar  met  de  uitsluitingsbepaling  van  artikel  21,  2°  WIB92  waarin  liquidatieboni  
immers slechts als roerende inkomsten worden vrijgesteld van belastingen.
Voor zover aan de voorwaarden van deze bepaling is voldaan, kan artikel 90, 1° WIB92 
bijgevolg  ook  de  roerende  inkomsten  treffen  die  niet  als  roerende  inkomsten  kunnen 
worden belast.
7. In zijn memorie van antwoord wijst verweerder er terecht op dat artikel 90, 1° WIB92  
geen oog heeft voor de oorspronkelijke kwalificatie of inkomstencategorie van de gevi -
seerde inkomsten en alle inkomsten aan zijn toepassingsgebied onderwerpt voor zover die 
inkomsten,  zelfs  occasioneel of toevallig,  buiten het uitoefenen van een beroepswerk-
zaamheid,  voortkomen  uit  enige  prestatie,  verrichting  of  speculatie  of  uit  diensten 
bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een 
privé-vermogen  bestaande  uit  onroerende  goederen,  portefeuillewaarden  en  roerende 
voorwerpen.
Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen dat de liquidatieboni, die eiser 
heeft ontvangen naar aanleiding van de ontbinding van de nv REFIN, als diverse inkom-
sten  belastbaar  zijn  en  dat  het  feit  dat  deze  liquidatieboni  in  wezen  inkomsten  van 
roerende goederen zijn die niet als roerende inkomsten belastbaar zijn, aan de belastbaar-
heid van deze liquidatieboni op grond van artikel 90, 1° WIB92 geen afbreuk kan doen6.
8. Bij arrest van 22 januari 2010 (F.08.0002.F, AC, 2010, nr. 53) oordeelde Uw Hof welis-
waar dat inkomsten die behoren tot de categorie van roerende inkomsten in de zin van 
artikel 17, §1, 3° WIB92, niet mogen worden belast als diverse inkomsten, als bedoeld in 

5 Cf. artikel 44, §2, WIB92 i.v.m. vrijgestelde meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen 
van landbouw- en tuinbouwondernemingen, die wel belastbaar kunnen zijn als diverse inkomsten; cf.  
artikel 37 WIB92 i.v.m. inkomsten van onroerende en roerende goederen met beroepskarakter die  
onder de noemer van beroepsinkomsten moeten worden belast.
6 Zie Parl.St, Kamer, 1997-98, nr. 1608/1, p. 4, geciteerd in MALHERBE, J., "Les avatars de l'imposi-
tion des bonis de liquidation des actionnaires personnes physiques", in Mélanges JOHN KIRKPATRICK, 
Brussel, Bruylant, 2004, 571.



Nr. 307 - 6.5.11 HOF VAN CASSATIE 1193 

artikel 90, 1° WIB92.
Dit arrest mag evenwel niet verkeerd worden uitgelegd.
Ten eerste betreft deze onverenigbaarheid enkel de inkomsten die behoren tot de categorie 
van roerende inkomsten in de zin van artikel 17, §1, 3° WIB92 (inkomsten van verhuring, 
verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen).
Uw Hof deed geen uitspraak over de overige inkomsten van een roerend vermogen.
Ten tweede betreffen de inkomsten die behoren tot de categorie van roerende inkomsten  
in de zin van artikel 17, §1, 3° WIB92, geen "niet als inkomsten van roerende goederen en  
kapitalen belastbare inkomsten" in de zin van artikel 21 WIB92, zoals wel het geval is  
voor liquidatieboni7.
Artikel 90, 1° WIB92, belast enkel die inkomsten die zonder dat artikel niet belastbaar  
zouden zijn omdat ze om bepaalde redenen niet vallen onder het belastingregime van de  
andere soorten belastbare inkomsten (arrest, folio 1361, tweede zin).
Inkomsten die behoren tot de categorie van roerende inkomsten in de zin van artikel 17, 
§1, 3° WIB92, kunnen derhalve niet worden belast als diverse inkomsten, nu deze inkom-
sten belastbaar zijn onder de noemer van inkomsten van roerende goederen en kapitalen.
Het middel faalt bijgevolg naar recht.
9. In het eerste onderdeel van het tweede middel houdt eiser voor dat de liquidatieboni die 
hij  als  aandeelhouder  van  de  NV  REFIN  heeft  verkregen  niet  voortkomen  uit  een 
"verrichting" bedoeld in artikel 90, 1°, WIB92, in zoverre de enige verrichting die hij  
heeft gesteld de aankoop van de desbetreffende 30 aandelen betreft.
Volgens het middel kunnen enkel verrichtingen van commerciële of industriële aard, die 
een beroepskarakter hebben, belastbaar worden gesteld met toepassing van artikel 90, 1°, 
WIB92. De loutere aankoop van aandelen zoo volgens eiser niet beantwoorden aan een 
dergelijke verrichting (schending van deze bepaling).
10. De "diverse inkomsten" bedoeld in artikel 90,1° WIB92, zijn de "winst of baten, hoe 
ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroeps-
werkzaamheid,  voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten 
bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een 
privé-vermogen  bestaande  uit  onroerende  goederen,  portefeuillewaarden  en  roerende 
voorwerpen".
Anders dan het eerste onderdeel staande houdt, kan de loutere aankoop van aandelen als 
een prestatie, verrichting of speculatie in de zin van artikel 90,1° WIB92, worden gekwa-
lificeerd.
Voor zover  die aankoop niet  valt  onder de normale verrichtingen  van beheer van een 
privé-vermogen, kan de aankoop van aandelen immers als een verrichting van commer-
ciële of industriële aard, met een beroepskarakter, worden aangemerkt.
In zoverre het eerste onderdeel aanvoert dat de aankoop van de aandelen NV REFIN op 
zich geen verrichting kan uitmaken in de zin van artikel 90,1° WIB92 faalt het naar recht.
11. Hoewel dit niet met zoveel woorden door de appelrechters werd gesteld, blijkt uit de  
vaststellingen van het bestreden arrest dat zij van oordeel waren dat speculatieve verrich -
tingen ten grondslag lagen aan de verkregen liquidatieboni.
Speculatie in de zin van artikel 90,1° WIB92, kan bestaan in het aankopen van goederen  
met het risico van verlies, maar met de verwachting door wederverkoop winst te maken 
ten gevolge van de stijging van de marktwaarde8.

7 Zie artikel 21,2° WIB92, zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1998.
8 Cass. 15 mei 1987, AC 1986-87, nr. 544; Cass. 6 mei 1988, AC 1987-88, nr. 557.
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Het speculatieve, alsook het abnormaal karakter van de verrichtingen, bleek volgens de  
appelrechters onder meer uit de volgende vaststellingen:
- het feit  dat eiser,  gelet  op zijn functies in de vennootschappen,  wier  opeenvolgende 
handelingen nodig waren om tot de meerwaarde te kunnen komen, goed op de hoogte was 
van wat binnen die vennootschappen gebeurde (folio 1361, eerste punt);
- het feit dat de aandelen werden gekocht tegen een prijs die 
- beduidend lager was dan hun intrinsieke waarde (folio 1364, tweede punt);
- het feit dat het gepland was dat de NV REFIN slechts voor een kortere periode in het  
verhaal zou worden "geschoven" (folio 1364, voorlaatste alinea);
- het feit dat het ongebruikelijk is dat een onderneming de verwerving van activa in over -
grote mate met vreemd vermogen aanschaft, hetgeen enkel een haalbare optie is vanuit het 
perspectief om op (zeer) korte termijn bijkomende middelen binnen te halen, met name  
door de ontvangst van aanzienlijke dividenden en om de vennootschap niet te lang te laten 
bestaan zodat de rentelast niet langer dan nodig moest gedragen worden (folio 1365, derde 
alinea);
- het feit dat de NV REFIN verdween na het verstrijken van de termijn van een jaar die 
moest gerespecteerd worden om de vrijstelling van de roerende voorheffing op de divi-
denden te kunnen (blijven) genieten (folio 1365, vierde alinea).
Zoals de eerste rechter wel uitdrukkelijk stelde, kan uit deze vaststellingen worden afge-
leid dat  de door  eiser  gerealiseerde  meerwaarde  op de aandelen REFIN duidelijk  het  
gevolg was van speculatie:
"Door de vennootschap NV Refin op te richten waarbinnen de aankoop van de aandelen 
Het  Belgisch  Verhaal  met  100%  gefinancierd  werd  met  externe  leningen,  werd  een 
constructie opgezet met de bedoeling de hefboomwerking van het vreemd kapitaal ten 
volle te laten werken. Door die hefboomwerking is de kans op verlies van de volledige  
belegging aanzienlijk, maar is tevens de kans op aanzienlijke winsten reëel" (vonnis, p.5,  
3.2.3, eerste alinea).
12. Het bestaan van speculatie kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden, 
eigen aan het concrete geval, dat onaantastbaar wordt beoordeeld door de feitenrechter9.
In zoverre het eerste onderdeel opkomt tegen deze feitelijke beoordeling door de appel -
rechters, is het onderdeel derhalve niet ontvankelijk.
13. Eens aangetoond dat speculatie aan de grondslag lag van de litigieuze verrichting,  
staat het meteen ook vast dat deze verrichting buiten het normaal beheer van het privé-
vermogen valt.
Speculatie is, in de regel, moeilijk te verzoenen met het normale beheer van een privé-ver-
mogen door een goede huisvader.
Volgens auteur KELL kan speculatie ook krachtens de tekst zelf van artikel 90, 1°, WIB92, 
niet  aangemerkt  worden  als  een  normaal  beheer  van  een  privé-vermogen.  De  auteur 
vertrekt van de vaststelling dat de in deze bepaling geviseerde inkomsten kunnen resul-
teren uit vier bronnen, te weten: uit prestaties, uit verrichtingen, uit speculatie of uit dien-
sten bewezen  aan  derden.  Welnu,  krachtens  de tekst  van  artikel  90,  WIB92,  kan  het 
normaal  van  beheer  van  het  privé-vermogen  uitsluitend  bestaan  uit  "verrichtingen",  
hetgeen meteen de drie andere bronnen uitsluit, waaronder dus ook speculatie10.

9 VERDUYCKT, K.,  "Beheer van privé-vermogen, speculatieve verrichtingen en beroepsbezigheden", 
Jura Falc. 2005-2006, 391.
10 KELL, L., "De belastbaarheid van meerwaarden op aandelen in de personenbelasting", TFR 2005, 
nr. 285, 637, nr. 11, met verwijzing naar Rb. Luik, 19 dec. 2002, TFR 2003, nr.249, 905, met noot S. 
VAN BREEDAM; contra: VAN BEIRS, M., "Spéculer est-il anormal?", in Mélanges JOHN KIRKPATRICK, o.c., 
915 e.v.
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14. In het tweede onderdeel van het tweede middel voert eiser aan dat het bestreden arrest  
niet wettig, zonder schending van artikel 90,1° WIB92, heeft beslist dat de liquidatieboni  
niet  voortkomen  uit  een  normale  verrichting  van  beheer  van  een  privé-vermogen,  op 
grond dat eiser rechtstreeks betrokken was bij een groter geheel van transacties dat niet als 
normaal te beschouwen is.
Volgens  het  tweede  onderdeel  betreffen  de  verrichtingen  in  de  zin  van  artikel  90,1°  
WIB92, enkel deze handelingen die de betrokken belastingplichtige voor eigen rekening 
heeft gesteld en dus niet de verrichtingen die hij als bestuurder stelt voor rekening van de  
vennootschap  of  die  gesteld  werden  door  de  vennootschap  waarvan  hij 
(minderheids)aandeelhouder was.
15. Zoals het bestreden arrest het omschrijft (folio 1363, vierde alinea), zijn de normale 
verrichtingen van beheer van een privé-vermogen, deze van het dagelijks beheer van de 
goede huisvader, gericht op het winstgevend maken, de tegeldemaking en de wederbeleg-
ging  van  bestanddelen van  een vermogen,  d.i.  goederen  die  hij  heeft  verkregen  door  
erfopvolging, schenking of door eigen sparen of nog als wederbelegging van vervreemde 
goederen.
Artikel 90, 1°, WIB92, stelt niet als vereiste dat de winsten en baten, die zelfs occasioneel 
of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige 
prestatie,  verrichting of  speculatie  of  uit  diensten bewezen  aan derden,  moeten voort-
vloeien uit geïsoleerde, afzonderlijke verrichtingen11.
De rechter die moet oordelen of een handeling van een belastingplichtige al dan niet een  
normale verrichting van beheer van een privé-vermogen betreft, kan bijgevolg rekening 
houden met het groter geheel van de verrichtingen waarbinnen die handeling heeft plaats-
gevonden, zeker wanneer er sprake is van fiscaal geïnspireerde constructies, zoals in casu 
het geval was.
Het stond de appelrechters derhalve vrij om ook de verrichtingen die eiser als bestuurder  
heeft gesteld voor rekening van een vennootschap of die werden gesteld door de vennoot-
schap  waarvan  hij  (minderheids)aandeelhouder  was,  in  aanmerking  te  nemen  bij  het  
beoordelen van het al dan niet speculatief en (ab)normaal karakter van eisers handeling.
In  zoverre  het  tweede  onderdeel  staande  houdt  dat  de  appelrechters  enkel  rekening 
mochten houden met de handeling van eiser die hij voor eigen rekening heeft gesteld en  
niet met het groter geheel van transacties waarbij eiser was betrokken, faalt het naar recht.
16. Tot slot van het tweede onderdeel formuleert eiser drie prejudiciële vragen voor het 
Grondwettelijk Hof in verband met de toepassing van artikel 90, 1°, WIB92 "voor zover"  
Uw Hof  van  oordeel  zou  zijn  dat  het  bestreden  arrest  een  correcte  toepassing  heeft  
gemaakt van deze bepaling.
Zoals verweerder in zijn memorie van antwoord opwerpt, moet Uw Hof deze prejudiciële  
vragen niet voorleggen aan het Grondwettelijk Hof.
Het middel, dat louter schending aanvoert van artikel 90,1° WIB92, verwijt het bestreden 
arrest immers niet dat het toepassing heeft gemaakt van een wetsbepaling die het gelijk-
heidsbeginsel schendt.
De prejudiciële vragen zijn overigens gestoeld op de veronderstelling dat het bestreden 
arrest een correcte toepassing heeft gemaakt van artikel 90, 1°, WIB92 ("voor zover Uw 
Hof van oordeel zou zijn dat het bestreden arrest een correcte toepassing heeft gemaakt  
van deze bepaling)".
Er is bijgevolg geen grond tot het stellen van de bedoelde prejudiciële vragen.
17. In het derde middel voert eiser aan dat het bestreden arrest, door te oordelen dat de 

11 Cass. 15 mei 1987, AC 1986-87, nr. 544.
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volledige  liquidatiebonus  belastbaar  is  in  toepassing  van  artikel  90,  1°,  WIB92,  deze 
bepaling, alsook artikel 97, §1, WIB92, heeft miskend.
Volgens het middel kan enkel de winst of baat die uit de aankoop van de aandelen voort -
kwam,  worden  belast  als  divers  inkomen,  doch  niet  de  volledige  liquidatiebonus  als 
zodanig.
18. Het derde middel steunt op het arrest van Uw Hof van 30 november 2006, waarin 
wordt gezegd dat artikel 90, 1°, WIB92 niet de meerwaarde belast die tot stand komt bij  
de verkoop buiten de grenzen van het beheer van het privé-vermogen,  maar  enkel  de 
winst of baten uit een dergelijke verrichting12.
Wanneer aandelen worden verworven met speculatief inzicht zal evenwel  de volledige  
opbrengst van die aandelen het resultaat zijn van die speculatie en als dusdanig integraal  
belastbaar zijn op grond van artikel 90, 10, WIB92.
In dat geval bestaat er immers geen "normale" verkoopwaarde en kan dus niet worden  
gesproken in termen van "meerwaarde" zodat de volledige opbrengst van de liquidatie -
bonus een winst of baat oplevert buiten de grenzen van het normaal beheer van het privé-
vermogen.
Het wezen van speculatie bestaat er immers in door wederverkoop winst te maken ten 
gevolge van de stijging van de marktwaarde, zijnde een winst die onverenigbaar is met 
een normale meerwaarde.
De appelrechters oordeelden derhalve op goede gronden dat er geen enkele reden is om 
een deel van de liquidatiebonus af te zonderen uit de belastbare basis om reden dat dit een  
waarde zou vertegenwoordigen die niet uit het abnormale beheer (en dus uit het normale  
beheer) van het privé-vermogen van de eiser voortvloeit. De volledige opbrengst die eiser  
door de aankoop van de aandelen kon realiseren, is uit niets anders kunnen voortvloeien 
dan uit deze verrichting zelf (arrest, folio 1365, laatste alinea).
Het derde middel faalt dan ook naar recht.
19. In het vierde middel voert eiser aan dat, gezien de aankoop van de 30 aandelen NV 
REFIN plaatsvond in 1998, de winst of baat die uit deze aankoop voortkwam, belast moet 
worden voor het aanslagjaar 1999. Door de winst of baat te belasten voor het aanslagjaar 
2000, zou het bestreden arrest derhalve artikel 360 WIB92 hebben miskend.
20.  Diverse  inkomsten  zijn  belastbaar  op  het  ogenblik  dat  hun  bedrag  daadwerkelijk 
wordt ontvangen en niet op het ogenblik dat de schuldvordering, die eraan ten grondslag  
ligt, zeker en vaststaand is, maar niet geïnd is13.
Uit  de  vaststelling  van  de  feiten  in  het  arrest  blijkt  dat  eiser  de  liquidatieboni  had 
ontvangen naar aanleiding van de vereffening van de NV REFIN, vereffening die op 30 
september 1999 werd gesloten. Eiser stelt dat hij deze liquidatieuitkering niet heeft aange-
geven in zijn aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2000 (zie voorziening,  
p.2, derde laatste en voorlaatste alinea; zie ook bestreden arrest, folio 1357).
Waar eiser de liquidatieboni heeft  ontvangen in 1999,  betreft  het jaar 1999 bijgevolg,  
overeenkomstig  de  artikelen  360  WIB92  en  204  KB/WIB92,  het  belastbaar  tijdperk,  
terwijl het jaar 2000 het aanslagjaar vormt.
Door te oordelen dat de liquidatieboni belast  moeten worden  in het aanslagjaar  2000, 
heeft het bestreden arrest derhalve zijn beslissing naar recht verantwoord.
Bijgevolg kan het vierde middel niet worden aangenomen.

12 F.05.0066.F, met concl. adv.-gen. HENKES; TFR, 2007, nr. 317, 189 met noot KELL, L.; zie tevens 
Cass. 10 sept. 2010, AR F.08.0086.N, met concl. OM.
13 Cass. 1 feb. 1999, AC 1999, nr. 55; Cass. 19 april 1999, AC 1999, nr. 219; AFT 2001, 349, met 
noot DE CEULAER, S.
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Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.10.0050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
14 oktober 2008.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
(...)

Eerste middel
5. Artikel 6 WIB92 bepaalt: 
"Het  belastbare  inkomen  wordt  gevormd  door  het  totale  netto-inkomen, 
verminderd met de aftrekbare bestedingen.
Het  totale  netto-inkomen is  de  som van  de  netto-inkomens  van  de  volgende 
categorieën:
1 ° inkomen van onroerende goederen;
2° inkomen van roerende goederen en kapitalen;
3° beroepsinkomen;
4° divers inkomen."
6. Het hier toepasselijke artikel 90, 1°, WIB92, bepaalt: "Diverse inkomsten zijn, 
onverminderd het bepaalde in 8°, 9° en 10°, winst of baten, hoe ook genaamd, 
die  zelfs  occasioneel  of  toevallig,  buiten  het  uitoefenen  van  een 
beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie 
of  uit  diensten  bewezen  aan  derden,  daaronder  niet  begrepen  normale 
verrichtingen  van  beheer  van  een  privé-vermogen  bestaande  uit  onroerende 
goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen."
7. Artikel  90, 1°,  WIB92 is in algemene bewoordingen gesteld.  Dit  heeft  tot 
gevolg dat deze bepaling alle winsten en baten treft die buiten het uitoefenen van 
een  beroepswerkzaamheid  worden  verkregen  en  die  voortkomen  uit  enige 
prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, tenzij het 
gaat  om winsten  of  baten  die  voortkomen  uit  de  normale  verrichtingen  van 
beheer  van  een  privé-vermogen,  bestaande  uit  onroerende  goederen, 
portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.
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Inkomsten  die,  ofschoon zij  in  wezen  behoren  tot  de  categorie  van roerende 
inkomsten maar op grond van een uitdrukkelijke wetsbepaling niet  belastbaar 
zijn als roerend inkomen, kunnen op grond van artikel 90, 1°, WIB92 als diverse  
inkomsten belastbaar zijn, voor zover de voorwaarden van deze bepaling vervuld 
zijn.
8. Krachtens het hier toepasselijke artikel 21, 2°, WIB92 omvatten de inkomsten 
van roerende goederen en kapitalen niet de inkomsten van aandelen, andere dan 
die vermeld in artikel 19, §1, 4°, betaald of toegekend bij gehele of gedeeltelijke 
verdeling  van  het  maatschappelijk  vermogen  of  bij  verkrijging  van  eigen 
aandelen door vennootschappen.
Hieruit volgt dat de liquidatiebonus uit de categorie van de roerende inkomsten 
werd gelicht.
9. Uit het voorgaande volgt tevens dat een liquidatiebonus een divers inkomen 
kan zijn, indien aan de voorwaarden van artikel 90, 1°, WIB92 is voldaan.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Tweede middel

Eerste onderdeel
10. De aankoop van aandelen kan een prestatie, verrichting of speculatie in de 
zin van artikel 90, 1°, WIB92 zijn, indien die aankoop niet valt onder de normale 
verrichtingen van beheer van een privé-vermogen.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht. 

Tweede onderdeel
11.  Artikel  90,  1°,  WIB92,  vereist  niet  dat  de  winsten  en  baten  die  zelfs 
occasioneel  of  toevallig  buiten  de  uitoefening  van  een  beroepswerkzaamheid 
voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen 
aan derden, moeten voortvloeien uit geïsoleerde afzonderlijke verrichtingen.
De rechter die oordeelt of een handeling van een belastingplichtige al dan niet 
een normale verrichting van beheer van een privé-vermogen is,  kan rekening 
houden met een groter geheel van verrichtingen waarbinnen die handeling heeft 
plaatsgevonden,  zeker  wanneer  er  sprake  is  van  een  fiscaal  geïnspireerde 
constructie.
De appelrechters  vermochten derhalve  bij  de beoordeling van het  al  dan niet 
speculatieve en abnormale karakter van een verrichting, rekening houden met de 
handelingen  die  de  eiser  als  bestuurder  heeft  gesteld  voor  rekening  van  een 
vennootschap  of  die  werden  gesteld  door  de  vennootschap  waarvan  hij 
aandeelhouder was.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
12.  De  eiser  voert  tevens  aan  dat  artikel  90,  1°,  WIB92  het  fiscale 
legaliteitsbeginsel van artikel 170 Grondwet schendt, in de interpretatie dat het  
toelaat  liquidatieboni  als  divers  inkomen  te  belasten  "terwijl  liquidatieboni 
uitdrukkelijk moeten worden beschouwd als roerend inkomen".
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Het onderdeel  komt in wezen op tegen de omstandigheid dat de wetgever de 
liquidatiebonus niet heeft opgenomen in de categorie van de roerende inkomsten, 
hetgeen het gevolg is van het bepaalde in artikel 21, 2°, WIB92. Het voert echter 
niet  aan hoe en waardoor deze wetsbepaling strijdig zou zijn met artikel 170 
Grondwet.
De  eiser  voert  tevens  aan  dat  artikel  90,  1°,  WIB92  het  fiscale 
gelijkheidsbeginsel  miskent,  omdat  het  twee  verschillende  categorieën 
belastingplichtigen op dezelfde manier behandelt. Het legt echter niet uit waarom 
beide categorieën zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden en waarom 
zij niet op identieke wijze mogen worden behandeld.
De prejudiciële vragen moeten niet worden gesteld.

Derde middel
13. De algemene bewoordingen waarin artikel 90, 1°, WIB92 is gesteld, brengen 
met zich mee dat een aankoop van aandelen een daarin bedoelde verrichting kan 
zijn.
De winst of baat die voortkomt uit de verrichting op grond van artikel 90, 1°, 
WIB92, is belastbaar.
Wanneer aandelen worden verworven met speculatief inzicht, zal de volledige 
opbrengst van die aandelen het resultaat zijn van die speculatie en als dusdanig 
integraal belastbaar zijn op grond van artikel 90, 1°, WIB92, verminderd met de 
kosten bedoeld in artikel 97 WIB92.
14. De appelrechters oordelen dat de verrichtingen waaruit het belaste inkomen 
voortvloeit, bestaan uit de aankoop van 30 aandelen van Refin nv op 6 augustus 
1998  door  de  eiser  voor  3.000.000  frank  en  het  ontvangen  van  de  netto 
tegenwaarde van die aandelen naar aanleiding van de vereffening van Refin nv 
op 9 augustus 1999 van 9.889.572 frank.
De appelrechters die oordelen dat de volledige opbrengst die de eiser door een 
betaling  van  3.000.000 frank  heeft  verkregen,  namelijk  6.889.572 frank,  een 
divers inkomen is, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel
15. Artikel 360 WIB92 bepaalt: 
"De  voor  een  aanslagjaar  verschuldigde  belasting  wordt  gevestigd  op  de 
inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen.
De Koning bepaalt het belastbare tijdperk en de inkomsten die daartoe behoren."
Volgens artikel 200, a, KB WIB92 valt het belastbare tijdperk samen met het jaar 
voor dat  waarnaar  het  aanslagjaar  wordt  genoemd voor de toepassing van de 
personenbelasting.
Krachtens artikel 204, 4°, a, KB WIB92 zijn inkomsten van het in de artikelen 
199  tot  203  vermelde  belastbare  tijdperk  diverse  inkomsten,  bestaande  uit 
vastgestelde of vermoede winst of baten van dat tijdperk, vermeld in artikel 90, 
1°, WIB92.
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Krachtens  artikel  97  WIB92  worden  de  in  artikel  90,  1°,  WIB92  vermelde 
inkomsten  naar  het  nettobedrag  ervan  in  aanmerking  genomen;  dit  is  het 
brutobedrag verminderd met de kosten waarvan de belastingplichtige het bewijs 
levert  dat  zij  tijdens  het  belastbare  tijdperk  zijn  gedaan  of  gedragen  om die 
inkomsten te verkrijgen of te behouden.
16. Uit die bepalingen volgt dat alleen als diverse inkomsten belastbaar zijn, de 
inkomsten die de belastingplichtige behaald of verkregen heeft of geacht wordt  
behaald of verkregen te hebben gedurende het belastbare tijdperk.
17. De appelrechters oordelen dat de verrichtingen waaruit het belaste inkomen 
voortvloeit, bestaan uit de aankoop van 30 aandelen van Refin nv op 6 augustus 
1998  door  de  eiser  voor  3.000.000  frank  en  het  ontvangen  van  de  netto 
tegenwaarde van die aandelen naar aanleiding van de vereffening van Refin nv 
op 9 augustus 1999 van 9.889.572 frank.
De appelrechters die oordelen dat de volledige opbrengst die de eiser door een 
betaling  van  3.000.000  frank  heeft  verkregen,  namelijk  6.889.572  frank  een 
divers inkomen is, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

6 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: M. Maus, Brugge en 
A. De Bruyn.

Nr. 308

3° KAMER - 9 mei 2011

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - VERWIJZINGSARREST - DRAAGWIJDTE - RECHTER OP VERWIJZING - 
AANHANGIGMAKING - GRENZEN - MISKENNING - GEEN VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE 
BEPALING - ONTVANKELIJKHEID

Het middel is niet ontvankelijk wanneer het geen melding maakt van de wettelijke bepaling  
die  het  bestreden arrest  geschonden zou hebben,  maar  het  arrest  verwijt  dat  het  zich  
vergist omtrent de omvang van de uitgesproken vernietiging en, derhalve, omtrent de mate  
waarin de zaak bij de rechter op verwijzing aanhangig is gemaakt1. (Art. 1080, Gerechtelijk 

1 Het eerste middel, dat uitsluitend de schending van art. 1138, 3°, Ger. W., aanvoert, verwijt het 
arrest, dat op verwijzing uitspraak doet na cassatie, dat het geen uitspraak heeft gedaan over de inci-
dentele vordering van de eiser tot vergoeding van de morele schade. Het Hof beslist dat het bestreden  
arrest niet verzuimd heeft over de incidentele vordering uitspraak te doen, daar het duidelijk vermeldt 
dat de rechter op verwijzing, gezien de omvang van de eerste uitgesproken vernietiging, die inciden-
tele vordering, die was verworpen door het hof van beroep, niet meer mocht onderzoeken. In zoverre 
het eerste middel het bestreden arrest verwijt dat het de mate waarin de zaak aanhangig is verkeerd 
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Wetboek)

(V. T. A. e.a.)

(AR C.10.0043.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

Nr. 309

3° KAMER - 9 mei 2011

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - BESLISSING - WEIGERING OF BEPERKING 
VAN HET RECHT - WERKLOZE DIE MOET WORDEN GEHOORD - GEEN VOORAFGAAND VERHOOR - 
REGELMATIGHEID VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

Vooraleer een beslissing genomen wordt inzake ontzegging, uitsluiting of schorsing van het  
recht op uitkeringen, wordt de werknemer opgeroepen om gehoord te worden omtrent zijn  
verweermiddelen en omtrent de feitelijke grondslag van de beslissing; bij gebrek aan het  
voorafgaand verhoor wordt de administratieve beslissing nietig verklaard (1), zonder dat die  
nietigheid zich uitstrekt tot de stukken van het administratief dossier dat de eiser reeds had  
aangelegd1. (Artt. 142, 144, §1, eerste lid, en 149, Werkloosheidsbesluit)

(RVA T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0078.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 april 2010 gewezen door het 
arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
algemeen beginsel van het recht van verdediging;
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur "audi alteram partem";
artikel 144, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de  
werkloosheidsreglementering;

heeft beoordeeld, had het art. 1110 Ger. W. moeten aanvoeren, dat betrekking heeft op de rechts-
macht van de rechter naar wie een zaak verwezen wordt (Cass. 15 maart 2007, AR C.05.0571.F, AC, 
2007, nr. 139). Het middel wordt niet-ontvankelijk verklaard.
1 Zie Cass. 7 feb. 1983, AR 3731, AC, 1982-83, nr. 322.
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artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele  
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13  
mei 1955;
artikel  14  van  het  Internationaal  Verdrag  inzake  burgerrechten  en  politieke  rechten,  
gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest,  dat  de  litigieuze  beslissing  van  14  april  1995  nietig  verklaart  wegens  
miskenning van het recht van verdediging en erkent dat het arbeidshof in de plaats van de  
eiser  mocht  treden  om  uitspraak  te  doen  over  het  recht  van  de  verweerster  op  de  
werkloosheidsuitkeringen  voor  de  litigieuze  periodes  na  te  hebben  nagegaan  of  alle  
toekenningvoorwaarden  waren  vervuld,  beslist  vervolgens,  om  de  daarin  vermelde  
redenen, dat de miskenning van verweerders recht van verdediging niet alleen leidt tot de  
nietigheid van de administratieve beslissing van 14 april 1995 maar ook van de gehele  
administratieve procedure die aan die beslissing ten grondslag ligt, zodat het arbeidshof  
geen acht kan slaan op het administratief onderzoek, aangezien het onregelmatig is, maar  
alleen op de stukken die daarmee geen verband houden, meer bepaald de verschillende  
formulieren  die  de  betrokkene  heeft  ingevuld  en  de  inlichtingen  die  door  het  
arbeidsauditoraat te Charleroi zijn medegedeeld.
Het arrest, dat bijgevolg over de zaak zelf uitspraak doet op basis van de enige stukken  
waarop het verklaart acht te kunnen slaan, stelt alleen vast dat de verweerster niet de  
hoedanigheid van gezinshoofd had gedurende de enige periode van 7 januari 1989 tot 2  
december 1991, die verjaard was verklaard.
Het  arrest  grondt  die  beslissing  hierop  dat  "(het  arbeidshof),  na  de  betwiste  
administratieve beslissing wegens miskenning van het  recht  van verdediging nietig  te  
hebben verklaard, bijgevolg over de subjectieve rechten (van de verweerster) uitspraak  
moet doen na te hebben nagegaan of alle toekenningsvoorwaarden zijn vervuld.
Bij de uitspraak over die rechten rijst niettemin de vraag of het (arbeidshof) acht mag  
slaan op een onregelmatige administratieve procedure.
De miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging leidt immers niet  
alleen tot de nietigheid van de administratieve beslissing, maar ook tot de nietigheid van  
de volledige administratieve procedure die hieraan ten grondslag ligt  (zie,  in die zin,  
arbeidshof Bergen, 4 mei 1990, JTT, 1990, bladzijden 318 en volgende). Het laatste en  
concrete gevolg daarvan is dat de betrokkene gewoonweg in zijn recht(en) moet worden  
hersteld tijdens de in aanmerking te nemen litigieuze periode, zonder dat hoeft te worden  
onderzocht of het arbeidshof wel in de plaats van de eiser mocht treden, aangezien het  
administratieve dossier, door die volledige nietigheid, tot op zekere hoogte 'inhoudsloos  
geworden is'.
Om het niet  zover te  laten komen, moeten bepaalde voorwaarden worden vervuld,  te  
weten  dat  er  een  (of  verschillende)  bewijskrachtige  gegeven(s)  in  een  debat  op  
tegenspraak  moet(en)  worden  gebracht  op  grond  waarvan  de  nietigheid  van  de  
administratieve procedure kan worden verholpen met totale inachtneming van het recht  
van verdediging in de rechtspleging voor de rechter (...).
Bij de uitspraak over de rechten van (de verweerster), kan het (arbeidshof( bijgevolg geen  
acht slaan op het administratieve onderzoek van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Het  (arbeidshof)  kan  daarentegen  wel  acht  slaan  op  alle  stukken  die  geen  verband  
houden met dat onregelmatige administratieve onderzoek, meer bepaald de verschillende  
formulieren  die  (de  verweerder)  heeft  ingevuld  en  de  inlichtingen  die  door  het  
arbeidsauditoraat te Charleroi werden medegedeeld".
Grieven
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Eerste onderdeel
Hoewel  artikel  144,  §1,  eerste  lid,  van  het  koninklijk  besluit  van 25 november  1991  
houdende de werkloosheidsreglementering,  overeenkomstig het  algemeen beginsel  van  
het recht van verdediging en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur "audi alteram  
partem", bepaalt dat "de werknemer, vooraleer in toepassing van artikel 142 of 149 een  
beslissing genomen wordt inzake ontzegging,  uitsluiting of schorsing van het recht op  
uitkeringen, opgeroepen wordt om gehoord te worden omtrent de feitelijke grondslag van  
de beslissing en omtrent zijn verweermiddelen", hoewel de miskenning van die regel leidt  
tot de nietigheid van de beslissing van de eiser tot weigering, uitsluiting of schorsing van  
het recht op uitkeringen, kan die nietigheid toch niet tot gevolg hebben dat de gehele  
administratieve procedure die aan de onregelmatige beslissing is voorafgegaan ongeldig  
wordt. Die nietigheid kan zich alleen uitstrekken tot handelingen die zouden zijn verricht  
nadat de werknemer werd gehoord. Dat zijn immers de enige handelingen die aangetast  
kunnen  worden door  de  miskenning van  het  recht  van  de werknemer om gehoord te  
worden.
Het  arrest,  dat  beslist  dat  het  arbeidshof  op  geen  enkel  stuk  van  de  administratieve  
procedure acht kon slaan, maar alleen op de stukken die daarmee geen verband hielden,  
miskent dus de grenzen van het verbod om het recht van verdediging van de aanvrager te  
miskennen,  door de nietigheid uit  te breiden tot  stukken en handelingen die door die  
miskenning  niet  zijn  aangetast  (schending  van  artikel  144,  §1,  eerste  lid,  van  het  
koninklijk besluit van 25 november 1991 en miskenning van de in het middel bedoelde  
algemene beginselen).
Het arrest, dat in zijn motivering niet aangeeft waarom de administratieve procedure, in  
concreto, van bij het begin zou zijn aangetast door het feit dat de verweerder niet was  
gehoord,  stelt  het  Hof  van  Cassatie  op  zijn  minst  in  de  onmogelijkheid  zijn  
wettigheidstoezicht uit  te oefenen op de omvang van de uitgesproken nietigheid en is  
derhalve  niet  regelmatig  met  redenen  omkleed  (schending  van  artikel  149  van  de  
Grondwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel

Eerste onderdeel
Luidens artikel 144, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wordt de werknemer, vooraleer 
met  toepassing  van  artikel  142  of  149 een  beslissing genomen  wordt  inzake 
ontzegging, uitsluiting of schorsing van het recht op uitkeringen, opgeroepen om 
gehoord te worden omtrent de feitelijke grondslag van de beslissing en omtrent 
zijn verweermiddelen.
Bij  gebrek  aan  het  voorafgaand  verhoor  wordt  de  administratieve  beslissing 
nietig verklaard, zonder dat die nietigheid zich uitstrekt tot de stukken van het 
administratief dossier dat de eiser reeds had aangelegd.
Het arrest, dat de stukken van de administratieve procedure uit het debat weert  
omdat het voorafgaand verhoor niet had plaatsgevonden, terwijl de voorlegging 
van die stukken op geen enkele andere wijze is bekritiseerd, schendt artikel 144, 
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§1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel,  
dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest,  behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep 
ontvankelijk  en  gegrond  verklaart  en  de  betwiste  administratieve  beslissing 
nietig verklaart.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de eiser in 
de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

9 mei 2011 – 3° kamer –  Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Simon – 
Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: P. A. 
Foriers.

Nr. 310

3° KAMER - 9 mei 2011

ARBEIDSOVEREENKOMST — AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER - 
TOEPASSINGSSFEER - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - BEDIENDE DIE NIET VOOR REKENING EN IN 
NAAM VAN ZIJN OPDRACHTGEVER OVER ZAKEN HEEFT ONDERHANDELD - ARREST DAT BESLIST DAT DIE 
BEDIENDE DE ACTIVITEIT VAN HANDELSVERTEGENWOORDIGER UITOEFENDE - WETTIGHEID

De arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers is de overeenkomst waarbij een  
werknemer, de handelsvertegenwoordiger,  zich ertoe verbindt tegen loon cliëntèle op te  
sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken,  
verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een of meer  
opdrachtgevers; die bepaling vereist dat de handelsvertegenwoordiger personen of instel-
lingen opspoort of bezoekt die klanten zijn of dat kunnen worden en met hen zaken sluit of  
op zijn minst daarover onderhandelt1. (Art. 4, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(J.C. DECAUX BELGIUM PUBLICITE nv T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0117.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 maart 2010 gewezen door 
het arbeidshof te Brussel.

1 Zie Cass. 9 juni 1986, AR 7597, AC, 1985-86, nr. 627.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 4 en 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk, het hoofdberoep niet gegrond en  
het incidenteel beroep zeer gedeeltelijk gegrond, bevestigt het beroepen vonnis in al zijn  
beschikkingen,  ook  wat  betreft  de  kosten,  maar  wijzigt  het  in  zoverre  het  arrest  de  
compensatoire opzeggingsvergoeding op 116.425,53 euro en de uitwinningsvergoeding  
op 44.779,05 euro brengt, en in zoverre het beslist dat de interest verschuldigd is op het  
brutobedrag.  Het arrest  veroordeelt  de eiseres bovendien in de kosten van het  hoger  
beroep.
Het  arrest  motiveert  zijn  beslissing over het  recht  op de uitwinningsvergoeding meer  
bepaald als volgt:
"6.1. De omschrijving van het beroep (van de verweerder(
De teksten
Artikel 4, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten  
omschrijft  de  arbeidsovereenkomst  voor  handelsvertegenwoordigers  als  een  
overeenkomst waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich verbindt tegen  
loon cliëntèle op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het  
sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam  
van een of meer opdrachtgevers;
Volgens artikel 88 kan alleen de handelsvertegenwoordiger die in dienst wordt genomen  
om op bestendige wijze zijn beroep uit te oefenen, zich beroepen op de bepalingen van de  
titel die op hem betrekking hebben;
De uitlegging van die artikelen
Het statuut van handelsvertegenwoordiger geldt alleen voor de bediende die zijn beroep  
van handelsvertegenwoordiger als hoofdberoep en op bestendige wijze uitoefent;
Het begrip 'handelsvertegenwoordiging' moet op beperkende wijze worden uitgelegd;
(...) Thans staat vast (de rechtsleer en de rechtspraak zijn het daar grotendeels over eens)  
dat de omschrijving niet alleen de klantenwerving of het bezoek van de klanten omvat,  
maar ook de onderhandelingen met die klanten met het oog op het sluiten van zaken;
Klantenwerving is een activiteit die bij aanvang wordt uitgeoefend, terwijl klantenbezoek  
een activiteit  is  die  op bestendige wijze  wordt  verricht:  als  beide activiteiten worden  
uitgeoefend, is er sprake van het beroep van "handelsvertegenwoordiger". Daarenboven  
is vereist dat er ook zaken gesloten kunnen worden;
De bediende die niet bevoegd is om zaken te sluiten of daarover op zijn minst (cfr. infra)  
te onderhandelen, is dus geen handelsvertegenwoordiger;
Om over zaken te kunnen onderhandelen, moet de handelsvertegenwoordiger de klant  
bezoeken, een gesprek met hem voeren en met hem onderhandelen om een akkoord te  
bereiken. Dat impliceert materiële handelingen en rechtshandelingen (...);
De toepassing op deze zaak
De (eiseres) plaatst en vervaardigt straatmeubilair,  waarvan een (zeer klein) gedeelte  
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aan de overheden verkocht wordt maar dat hoofdzakelijk geplaatst wordt via concessies,  
die door de overheden na openbare aanbestedingen worden verleend. In ruil daarvoor  
mag (de eiseres) dat straatmeubilair van reclame voorzien;
Het feit dat (de verweerder) bijkomend ook wel eens rechtstreeks materiaal verkocht, is  
nog  geen  reden  om hem als  een  handelsvertegenwoordiger  te  beschouwen.  Er  moet  
immers rekening worden gehouden met de hoofdactiviteit;
De hoofdactiviteit van (de verweerder) bestaat hoofdzakelijk hierin dat hij met steden en  
gemeenten moet onderhandelen om hen ervan te overtuigen openbare aanbestedingen  
voor de levering, de plaatsing en het onderhoud van straatmeubilair uitschrijven;
(De verweerder) sluit bijgevolg geen zaken. De steden en de gemeenten werken immers  
met openbare aanbestedingen en de opdracht zal pas aan (de eiseres) worden gegund  
indien de stad of gemeente voor haar offerte kiest;
De vraag is of er onderhandelingen worden gevoerd met het oog op het sluiten van zaken;
Het antwoord op die vraag is bevestigend, daar de opdracht (van de verweerder) precies  
erin  bestond  de  steden  en  de  gemeenten  te  overtuigen  van  het  nut  van  dat  soort  
overheidsopdrachten, waar beide partijen iets bij te winnen hebben;
De  gemeente  of  de  stad  beschikt  over  gratis  straatmeubilair  dat  zij  niet  hoeft  te  
onderhouden en in ruil daarvoor verkrijgt (de eiseres) adverteerruimte waarover zij vrij  
kan beschikken;
(De verweerder) voert dus onderhandelingen met het oog op het sluiten van zaken. Of er  
zaken  worden  gesloten,  hangt  allereerst  af  van  het  uitschrijven  van  openbare  
aanbestedingen, wat de vrucht is van de arbeid van de (verweerder), die de stad of de  
gemeente heeft moeten overtuigen om die mogelijkheid te benutten. Het feit dat er pas  
nadien zaken worden gesloten, nadat de stad of gemeente de openbare aanbestedingen  
heeft uitgeschreven en nadat (de eiseres) hierop is ingegaan met een offerte, neemt niet  
weg dat (de verweerder) eerst onderhandelingen heeft moeten voeren;
De steden en de gemeenten zijn daarenboven wel degelijk klanten van (de eiseres);
Voor haar activiteit dient (de eiseres) over twee netwerken van klanten te beschikken: zij  
die  de  reclamedragers  aanvaarden  en  zij  die  daarvan  gebruik  maken  voor  
reclamedoeleinden. Het maakt weinig uit dat de eerste categorie geen materiaal van (de  
eiseres) koopt of zelfs een tegenprestatie geniet (gratis meubilair, bijkomende heffingen).  
Het sluiten van zaken impliceert niet noodzakelijkerwijs dat de klant een prijs aan de  
leverancier  betaalt.  Om  haar  maatschappelijk  doel  te  verwezenlijken,  hoeft  de  
onderneming  alleen  maar  over  een  netwerk  van  klanten  te  beschikken  dat  zij  kan  
exploiteren;
(De eiseres) maakt onmiddellijk winst wanneer zij, na een openbare aanbesteding, een  
overeenkomst  voor  de  plaatsing  van  stadsmeubilair  kan  sluiten.  Zij  zal  immers  haar  
adverteerruimte kunnen verkopen zonder inspraak van de steden of de gemeenten. De  
werkwijze bestaat er dus in dat de stad of de gemeente,  na de onderhandelingen (de  
voornaamste taak van een handelsvertegenwoordiger), overtuigd wordt van het idee om  
stadsmeubilair  te  verwerven  onder voorwaarden die  zij  in  de openbare  aanbesteding  
bepaalt, en dat de onderneming aan wie de opdracht na de aanbesteding wordt toegekend  
in ruil daarvoor winst zal maken uit de adverteerruimte;
De  bediende,  wiens  werk  erin  bestaat  steden  en  gemeenten  te  benaderen  en  hen  te  
overtuigen  van  het  nut  om  een  aanbesteding  met  het  oog  op  de  plaatsing  van  
stadsmeubilair  uit  te  schrijven,  is  dus  een  handelsvertegenwoordiger,  hoewel  de  
vennootschap die dat meubilair plaatst daar niet rechtstreeks voor betaald wordt;
(...) 6.4. Het recht op de uitwinningsvergoeding
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De teksten (...)
De toepassing op deze zaak
(De eiseres) betwist dat zij een uitwinningsvergoeding verschuldigd is en voert daarvoor  
twee argumenten aan die zij uit de voormelde teksten put: het ontslag wegens dringende  
reden is gewettigd en (de verweerder) is geen handelsvertegenwoordiger;
Die twee middelen werden onderzocht en verworpen;
De uitwinningsvergoeding is verschuldigd: zij bedraagt 8.955,81 euro x 5 = 44.779,05  
euro. Het incidenteel beroep is zeer gedeeltelijk gegrond, maar het hoofdberoep is dat  
niet".
Grieven
Luidens  artikel  4,  eerste  lid,  van  de  wet  van  3  juli  1978  betreffende  de  
arbeidsovereenkomsten is de arbeidsovereenkomst voor handels-vertegenwoordigers een  
overeenkomst waarbij een werknemer, de handelsvertegenwoordiger, zich ertoe verbindt  
tegen loon cliëntèle op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over  
en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en  
in naam van een of meer opdrachtgevers.
De  aldus  omschreven handelsvertegenwoordiging  veronderstelt  noodzakelijkerwijs  dat  
degene die deze activiteit uitoefent, personen of instellingen bezoekt die klant van zijn  
opdrachtgever zijn of het kunnen worden.
Het onderhandelen over of het sluiten van zaken heeft betrekking op de verkoop, verhuur  
of dienstverlening. De activiteit van de handelsvertegenwoordiger moet als einddoel het  
sluiten van zaken tussen de klant en de opdrachtgever hebben.
Zoals het arrest  te dezen vaststelt,  bestond het werk van de verweerder hoofdzakelijk  
hierin dat hij onderhandelingen met de steden en gemeenten moest voeren om ze ervan te  
overtuigen openbare aanbestedingen uit te schrijven voor de levering, de plaatsing en het  
onderhoud van stadsmeubilair.
Het arrest leidt hieruit terecht af dat de verweerder geen zaken sluit, daar de steden en de  
gemeenten openbare  aanbestedingen uitschrijven en  er  pas  een  overeenkomst  met  de  
eiseres gesloten wordt indien zij beslissen op haar offerte in te gaan.
Het arrest beslist evenwel ten onrechte dat er onderhandelingen werden gevoerd met het  
oog op het sluiten van zaken, daar de opdracht van de verweerder er net in bestond de  
steden en de gemeenten te overtuigen van het nut van dat soort overheidsopdrachten,  
waar beide partijen iets bij te winnen hebben.
De stad of gemeente die beslist om openbare aanbestedingen uit te schrijven teneinde  
openbare ruimte ter beschikking te stellen met het oog op de levering en de plaatsing van  
stadsmeubilair, wordt hierdoor nog geen klant van de werkgever van de persoon die de  
onderhandelingen over die openbare aanbestedingen heeft gevoerd.
De beslissing om openbare aanbestedingen uit te schrijven teneinde openbare ruimte ter  
beschikking te stellen met het oog op de levering en de plaatsing van stadsmeubilair, is  
daarenboven geen "zaak" in de zin van voormeld artikel 4, eerste lid, van de wet van 3  
juli 1978. Die beslissing is slechts een eenzijdige handeling die geen enkele commerciële  
verplichting  schept,  noch  voor  de  vennootschap die  er  belang  bij  kan  hebben  op  de  
openbare  aanbesteding  in  te  gaan,  noch  voor  de  overheid  die  deze  aanbesteding  
uitschrijft. De overheid moet niet alleen eerst beslissen om openbare aanbestedingen uit  
te schrijven, maar de handelsvennootschap die hiervoor eventueel belangstelling heeft  
moet bovendien vervolgens beslissen om op die openbare aanbesteding in te gaan en de  
overheid  moet  ten  slotte  beslissen  om  de  opdracht  toe  te  vertrouwen  aan  die  
vennootschap en niet, in voorkomend geval, aan andere concurrerende vennootschappen.
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Hoewel de gemeente of de stad uiteindelijk stadsmeubilair ontvangt dat haar gratis ter  
beschikking wordt gesteld en dat zij niet hoeft te onderhouden en de vennootschap, te  
dezen de verweerster,  van haar kant  adverteerruimte verkrijgt  "waarover zij  vrij  kan  
beschikken", vormt dat geheel aan voorbereidende handelingen geen zaak in de zin van  
artikel 4, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978. Alleen de commerciële exploitatie van die  
adverteerruimte kan als zodanig worden omschreven.
Hoewel het arrest kon beslissen dat het sluiten van zaken "hangt allereerst af van het  
uitschrijven  van  openbare  aanbestedingen,  wat  de  vrucht  is  van  de  arbeid  van  de  
(verweerder), die de stad of de gemeente heeft moeten overtuigen om die mogelijkheid te  
benutten", en dat er aldus onderhandelingen hebben plaatsgevonden, heeft het niet wettig  
kunnen beslissen dat die onderhandelingen gevoerd waren met het oog op het sluiten van  
zaken.
Het  arrest  heeft  in  dat  verband niet  wettig  kunnen  beslissen  dat  het  weinig  verschil  
uitmaakte  dat  de  steden  en  de  gemeenten  die,  na  een  openbare  aanbesteding,  de  
reclamedragers  aanvaarden,  "geen  materiaal  van  (de  eiseres)  kopen  of  zelfs  een  
tegenprestatie genieten (gratis meubilair, bijkomende heffingen)". De handelsactiviteit is  
juist gericht op de verkoop van de adverteerruimten, waarbij de stad of de gemeente niet  
betrokken is, en zij wordt uitsluitend en op eigen risico uitgeoefend door de vennootschap  
die  de  opdracht  heeft  verkregen  waarvoor  eerder  een  openbare  aanbesteding  was  
uitgeschreven.
Het arrest heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat "de bediende, wiens werk erin  
bestaat  steden en  gemeenten  te  benaderen en hen te  overtuigen  van  het  nut  om een  
aanbesteding met het oog op de plaatsing van stadsmeubilair uit te schrijven, is dus een  
handelsvertegenwoordiger, hoewel de vennootschap die dat meubilair plaatst daar niet  
rechtstreeks voor betaald wordt" (schending van artikel 4, inzonderheid eerste lid, van de  
wet van 3 juli  1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en heeft  bijgevolg aan de  
verweerder  geen  uitwinningsvergoeding  ten  laste  van  de  eiseres  kunnen  toekennen  
waarop, onder de bij wet bepaalde voorwaarden, alleen handelsvertegenwoordigers recht  
hebben (schending van artikel 101 van de voormelde wet van 3 juli 1978).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Luidens  artikel  4,  eerste  lid,  van  de  wet  van  3  juli  1978  betreffende  de 
arbeidsovereenkomsten  is  de  arbeidsovereenkomst  voor  handels-
vertegenwoordigers  een  overeenkomst  waarbij  een  werknemer,  de 
handelsvertegenwoordiger, zich ertoe verbindt tegen loon cliëntèle op te sporen 
en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken,  
verzekeringen uitgezonderd, onder het gezag, voor rekening en in naam van een 
of meer opdrachtgevers.
Die bepaling vereist dat de handelsvertegenwoordiger personen of instellingen 
opspoort of bezoekt die klanten zijn of dat kunnen worden en met hen zaken sluit 
of op zijn minst daarover onderhandelt.
Het arrest stelt vast dat "de (eiseres) straatmeubilair plaatst en vervaardigt, (...) 
dat  hoofdzakelijk  geplaatst  wordt  via  concessies,  die  door  de  overheden  na 
openbare aanbestedingen worden verleend (en) in ruil  daarvoor  mag (zij)  dat 
straatmeubilair  van  reclame  voorzien",  en  dat  "de  hoofdactiviteit  van  (de 
verweerder) hoofdzakelijk hierin bestaat dat hij met steden en gemeenten moet 
onderhandelen  om hen  ervan  te  overtuigen  openbare  aanbestedingen  voor  de 
levering, de plaatsing en het onderhoud van straatmeubilair uitschrijven", waarbij 
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"zijn opdracht erin (bestaat) de steden en de gemeenten te overtuigen van het nut 
van  dat  soort  overheidsopdrachten,  waar  beide  partijen  iets  bij  te  winnen 
hebben".
Aangezien  de  beslissing  van  een  stad  of  een  gemeente  om  een  openbare 
aanbesteding uit te schrijven, geen enkele band tussen haar en de eiseres doet 
ontstaan, leidt het arrest uit die vaststellingen niet wettig af dat de verweerder in 
naam en voor rekening van de eiseres onderhandelingen met haar klanten voerde 
met het oog op het sluiten van zaken.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  in  zoverre  het  uitspraak  doet  over  de 
uitwinningsvergoeding, over de daarop verschuldigde interest en over de kosten.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.

9  mei  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: C.  Storck,  voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: H. 
Geinger en P. A. Foriers.

Nr. 311

2° KAMER - 10 mei 2011

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING VAN BETALING TOT EEN PROVISIE - AANHOUDEN VAN 
DE BURGERLIJKE BELANGEN VOOR HET OVERIGE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - GEVOLG

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING VAN BETALING TOT EEN PROVISIE - AANHOUDEN VAN DE 
BURGERLIJKE BELANGEN VOOR HET OVERIGE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - CASSATIEBEROEP - 
AFSTAND ZONDER BERUSTING

1º en 2° Het Hof verleent de eiser in cassatie afstand zonder berusting van zijn cassatiebe-
roep wanneer  de  feitenrechter  hem heeft  veroordeeld  tot  betaling  van een provisie  en  
rechtsplegingsvergoeding en voor het overige de burgerlijke belangen aanhoudt1.

(S. T. O.)

ARREST

(AR P.10.1927.N)

1 zie: STEVEN VAN OVERBEKE, Afstand van cassatieberoep in strafzaken, Kluwer, nrs. 21 ev.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 4 november 2010. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.  
Hij doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre de beslissing 
over zijn burgerlijke rechtsvordering geen eindbeslissing is. 
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Afstand van het cassatieberoep
1. De eiser baseert zijn afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep op het 
niet-definitieve  karakter  van  de  beslissing  over  zijn  vordering  tot 
schadevergoeding. 
De  appelrechters  veroordelen  de  eiser  tot  betaling  van  een  provisie  en 
rechtsplegingsvergoeding en houden voor het  overige  de burgerlijke belangen 
aan. 
De afstand kan worden verleend.
(...)

Derde middel
7. Gelet op de afstand behoeft het middel, dat uitsluitend betrekking heeft op de 
omvang van de schadevergoeding, geen antwoord. 

Vierde middel
8. Het middel dat uitsluitend betrekking heeft op de veroordeling tot betaling van 
een rechtsplegingsvergoeding waarvoor afstand van cassatieberoep werd gedaan, 
behoeft geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Verleent de hiervoor vermelde afstand.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G. 
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaat-generaal –  Advocaat: 
K. Beirnaert, Brussel.
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Nr. 312

2° KAMER - 10 mei 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - VERHOOR - BIJSTAND VAN EEN 
RAADSMAN - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL

1º en 2° Een cassatiemiddel dat aan de feitenrechter niet is voorgelegd en waarover die op  
eigen  initiatief  niet  heeft  beslist,  ook  al  is  het  gegrond  op  een  wettelijke  bepaling  of  
verdragsbepaling die of op een algemeen rechtsbeginsel steunt dat de openbare orde raakt  
of van dwingend recht is, kan slechts voor het Hof worden opgeworpen, wanneer de feite-
lijke gegevens die voor de beoordeling noodzakelijk zijn, blijken uit de bestreden beslissing  
of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan1; wanneer niet uit de stukken waarop  
het Hof vermag acht te slaan blijkt of de eiser in cassatie al dan niet bij zijn verhoor de  
mogelijkheid van bijstand van een raadsman heeft gehad en hij zich over de grond van de  
zaak verdedigd heeft zonder zich op de schending van artikel 6 EVRM dat hij bij de rechter  
kon aanvoeren, te beroepen, is het middel nieuw en derhalve niet ontvankelijk.

(R. T. D.)

ARREST

(AR P.11.0057.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 13 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 31, 375, 377 
en  378  Strafwetboek  en  artikel  195  Wetboek  van  Strafvordering:  het  arrest 
beantwoordt niet op concrete wijze eisers conclusie; de loutere beweringen van 
een medebeklaagde en het slachtoffer zijn geen bewijs van penetratie; ook de 
deskundige blijft het antwoord schuldig; er wordt geen rekening gehouden met 
de verklaring van de vriendin van de eiser, evenals met de handelswijze van het 
slachtoffer  die  een  herkwalificatie  naar  "aanranding  van  de  eerbaarheid" 
rechtvaardigde; het gebrek aan bijstand van een raadsman bij het verhoor heeft 
"impact (...) gehad om over te gaan tot de veroordeling van (de) eiser".
2. In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 31, 375, 377 en 378 
Strafwetboek zonder aan te geven hoe en waardoor de bestreden beslissing die 
bepalingen schendt, is het niet ontvankelijk.

1 Cass. 7 dec. 1999, AR P.98.0487.N, AC, 1999, nr. 666.
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3. Een middel dat aan de feitenrechter  niet  is voorgelegd en waarover die op 
eigen initiatief niet heeft beslist, ook al is het gegrond op een wettelijke bepaling 
of verdragsbepaling die of op een algemeen rechtsbeginsel dat de openbare orde 
raakt of van dwingend recht is, kan slechts voor het Hof worden opgeworpen,  
wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling noodzakelijk zijn, blijken 
uit  de bestreden beslissing of  uit  de stukken waarop  het  Hof vermag acht  te  
slaan.
Het blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan of de eiser al 
dan niet bij zijn verhoor de mogelijkheid van bijstand van een raadsman heeft 
gehad. Hij heeft zich over de grond van de zaak verdedigd zonder zich op de 
schending  van  dit  verdragsartikel  dat  hij  bij  de  rechter  kon  aanvoeren,  te 
beroepen.
Het middel is in zoverre nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
4. De rechter hoeft niet te antwoorden op argumenten die aangevoerd worden ter 
ondersteuning  van  een  middel  maar  die  afzonderlijk  genomen  geen  middel 
uitmaken.
De in het middel vermelde argumenten werden door de eiser enkel aangevoerd 
ter ondersteuning van zijn verweer dat hij zich slechts schuldig heeft gemaakt 
aan feiten van aanranding van de eerbaarheid en dat hij niet betrokken was bij de 
tweede  reeks  verkrachtingen.  De  appelrechters  dienden  niet  alle  argumenten 
afzonderlijk te beantwoorden.
Het arrest beantwoordt dit verweer met de erin vermelde redenen. 
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
5. In zoverre het middel voor het overige opkomt tegen de beoordeling van de 
feiten door de appelrechters of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, is het evenmin ontvankelijk.

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

Beslissing over de onmiddellijke aanhouding
7. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep tegen de 
beslissing op de strafvordering, heeft deze beslissing kracht van gewijsde. Het 
cassatieberoep  ingesteld  tegen  de  beslissing  waarbij  eisers  onmiddellijke 
aanhouding wordt bevolen, heeft derhalve geen bestaansreden meer.

Tweede middel 
8.  Het  middel  komt  alleen  op  tegen  de  beslissing  over  de  onmiddellijke 
aanhouding, waartegen het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft.
Het middel behoeft geen antwoord.

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

10 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: L. 
Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef,  eerste advocaat-generaal – 
Advocaat: K. Masson, Antwerpen.

Nr. 313

2° KAMER - 11 mei 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - 
OMVANG

2º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANTIJGING - GESCHRIFTEN - BEGRIP

3º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANTIJGING - ONSCHENDBAARHEID VAN DE VOOR DE 
RECHTBANK GESPROKEN WOORDEN OF AAN DE RECHTBANK OVERGELEGDE GESCHRIFTEN - BEGRIP

1º Het geheim van het gerechtelijk onderzoek geldt niet meer ten aanzien van de onder-
zoeksgerechten na het  afsluiten  van het  gerechtelijk  onderzoek.  (Art.  57,  Wetboek van 
Strafvordering)

2º Een lasterlijke aantijging is strafbaar, ook wanneer de aantijging uit een afschrift en niet  
uit een origineel geschrift blijkt. (Artt. 443 en 444, Wetboek van Strafvordering)

3º De onschendbaarheid van de voor de rechtbank gesproken woorden of aan de recht-
bank overlegde geschriften betreffende de zaak of de partijen, strekt zich niet uit tot de  
verklaringen die aan een politiedienst zijn  afgelegd noch tot de geschriften die aan het  
openbaar ministerie zijn gericht. (Art. 452, eerste lid, Strafwetboek)

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

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0033.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
correctionele kamer, van 30 november 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het beginsel  
van de aansprakelijkheid
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Het eerste middel in zijn geheel
Het middel voert  een motiveringsgebrek aan, schending van de artikelen 444 
Strafwetboek en 1382 Burgerlijk Wetboek, alsook een miskenning van het recht 
van verdediging die de miskenning inhoudt  van het  recht  op een  onpartijdig 
proces, dat met name door artikel 6.1 EVRM is gewaarborgd. De eiseres verwijt  
het hof van beroep dat het niet aan het openbaar ministerie, op haar verzoek, 
gevraagd heeft om aan het dossier van de tegen haar wegens laster ingestelde 
vervolgingen het dossier toe te voegen dat geleid heeft tot de vrijspraak van de 
verweerders voor de feiten die zij hen ten laste had gelegd.
Onverminderd  de  eerbiediging  van  het  recht  van  verdediging,  beoordeelt  de 
strafrechter in feite de wenselijkheid om een bijkomende onderzoekshandeling 
voor te schrijven. Het hof van beroep, dat zijn overtuiging dat de verweerders de 
hun ten laste  gelegde  feiten  niet  hebben gepleegd,  grondt  op het  vonnis  van 
vrijspraak dat kracht van gewijsde heeft, miskent het recht van verdediging van 
de eiseres niet, aangezien het hof haar niet in het ongewisse heeft gelaten over de 
redenen waarom het haar verzoek tot voeging afwees en omkleedt zijn beslissing 
dienaangaande regelmatig met redenen.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de beoordeling van het arrest volgens 
welke de buitensporigheid van de beschuldigingen van bijzonder immorele en 
lasterlijke feiten overduidelijk was, oefent het middel voor het overige kritiek uit 
op een feitelijke overweging betreffende het oogmerk om te schaden.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel
Dit  onderdeel  verwijt  aan  het  arrest  dat  het  vaststelt  dat  de  aan  de  eiseres 
verweten lasterlijke aantijgingen in het openbaar zijn geschied, en zich hiertoe 
onder meer baseert op een aan de gerechtelijke politie afgelegde verklaring en op 
een brief waarvan het origineel aan de onderzoeksrechter en een afschrift aan de 
procureur des Konings is gericht. De eiseres oordeelt inderdaad dat die stukken 
door het geheim van het onderzoek zijn gedekt.
Het onderdeel  dat aldus eigenlijk aanvoert dat het bij artikel 57 Wetboek van 
Strafvordering  gewaarborgde  geheim  blijft  gelden  ten  aanzien  van  de 
onderzoeksgerechten na het afsluiten van het onderzoek, faalt naar recht.
In  zoverre  het  middel voor het  overige ervan uitgaat  dat  het  niet  strafbaar  is 
iemand  een  lasterlijk  feit  ten  laste  te  leggen  wanneer  de  aantijging  uit  een 
afschrift en niet uit een origineel geschrift blijkt, faalt het eveneens naar recht.

Tweede onderdeel
De bij artikel 452, eerste lid, Strafwetboek beschermde woorden en geschriften,  
zijn  die  welke  vóór  de  rechtbank  zijn  gesproken  of  aan  de  rechtbank  zijn 
overgelegd.
De  onschendbaarheid  strekt  zich  niet  uit  tot  de  verklaringen  die  aan  een 
politiedienst zijn afgelegd noch tot de geschriften die aan het openbaar ministerie 
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zijn gericht.
Het tweede onderdeel faalt naar recht.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die uitspraak  
doen over de omvang van de schade
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep, zonder erin te berusten.

Dictum
Het Hof,
Verleent  akte van de afstand van het  cassatieberoep  in  zoverre  het  gericht  is 
tegen de beslissingen over de omvang van de schade van de verweerders.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 mei 2011 – 2° kamer –  Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: F. 
Roggen –  Gelijkluidende  conclusie: R.  Loop,  advocaat-generaal  –  Advocaten: A. 
Tieleman, Brussel en J. Vossen, Brussel.

Nr. 314

2° KAMER - 11 mei 2011

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - TERMIJN - VERDAGING VAN DE ZAAK - UITWERKING

Binnen de vijftien dagen die voorafgaan aan de voor de regeling van de rechtspleging vast-
gestelde  rechtszitting  kunnen  de  partijen  om  bijkomende  onderzoekshandelingen  
verzoeken, maar, als die termijn eenmaal is verstreken, hebben zij dat recht niet meer; als  
de zaak is vastgesteld, geeft de verdaging ervan de partijen niet het recht de onderzoeks-
rechter  om bijkomende onderzoekshandelingen te verzoeken tot op het ogenblik dat de  
raadkamer de rechtspleging regelt. (Artt. 61quinquies en 127, §§2 en 3, Wetboek van Straf-
vordering)

(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0168.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FEITEN



1216 HOF VAN CASSATIE 11.5.11 - Nr. 314 

Tegen  de  eiser  zijn  twee  zaken  geopend,  waarvan  de  behandeling  was 
vastgesteld voor de rechtszitting van 5 mei 2009, met het oog op de regeling van 
de rechtspleging, en daarna verdaagd naar 17 november 2009.
Bij  een  op  13  november  2009  neergelegd  verzoekschrift  heeft  de  eiser  om 
bijkomende onderzoekshandelingen verzocht.
Bij beschikking van 15 december 2009 heeft de raadkamer beslist dat er geen 
grond  was  om  het  onderzoek  van  het  dossier  te  verdagen  aangezien  het 
voormelde verzoekschrift te laat was ingediend. Zij heeft de zaken vervolgens 
gevoegd,  de  rechtspleging  geregeld  en,  met  name,  de  eiser  wegens  twee 
telastleggingen naar de correctionele rechtbank verwezen.
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser gedeeltelijk niet ontvankelijk 
en voor een ander gedeelte niet gegrond. 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het hoger  
beroep niet ontvankelijk verklaard wordt
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij het hoger  
beroep ontvankelijk maar niet gegrond verklaard wordt

Middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 61quinquies en 127, §2 en 3, 
Wetboek van Strafvordering, alsook miskenning van het recht van verdediging. 
De eiser  voert  aan  dat  zijn  verzoekschrift  tot  het  verrichten  van  bijkomende 
onderzoekshandelingen, dat vijftien dagen voor de vastgestelde rechtszitting is 
neergelegd, nadat de zaak met het oog op de regeling van de rechtspleging werd 
verdaagd, niet kennelijk als te laat ingediend kon worden beschouwd.
Krachtens  artikel  127,  §3,  kunnen  de  partijen,  binnen  de  vijftien  dagen  die 
voorafgaan  aan  de rechtszitting  die  voor  de  regeling  van  de  rechtspleging  is 
vastgesteld,  overeenkomstig  artikel  61quinquies  om  bijkomende 
onderzoekshandelingen verzoeken. In het geval waarin een verzoekschrift in die 
zin wordt  neergelegd,  wordt de rechtspleging geschorst  in afwachting van de 
definitieve behandeling van het verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen. 
Als die termijn eenmaal verstreken is, hebben de partijen dat recht niet meer. 
Daaruit volgt dat, als de zaak is vastgesteld, de verdaging ervan de partijen niet 
het recht geeft de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te 
verzoeken tot op het ogenblik dat de raadkamer de rechtspleging regelt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Voor het overige wordt de miskenning van het recht van verdediging volledig 
afgeleid  uit  de  tevergeefs  aangevoerde  schending  van  artikel  127  van  het 
voormelde wetboek.
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Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen. 

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

Dictum
Het Hof,
Verleent  akte van de afstand van het  cassatieberoep  in  zoverre  het  gericht  is 
tegen de beslissing waarbij het hoger beroep van de eiser niet ontvankelijk wordt 
verklaard
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  J.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: B. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: J. Oosterbosch.

Nr. 315

1° KAMER - 12 mei 2011

1º VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEZIT VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - 
REGELS VAN TOEPASSING VANAF 1 JULI 2003

2º VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEZIT VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - 
NEERLEGGING VAN DE VEREISTE STUKKEN OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
UITWERKING

1º Sinds 1 juli 2003 bezit de vereniging zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid vanaf  
de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in  
voorkomend geval van de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoor-
digen worden neergelegd op de griffie  van de rechtbank van koophandel1.  (Artt.  3,  §1, 
eerste lid, en 26novies, Wet 27 juni 1921)

2º De vereniging zonder winstoogmerk die op de griffie van de rechtbank, in mei 2001, een  
afschrift van haar statuten alsook de geactualiseerde lijst van haar bestuurders met vermel-
ding van hun naam, voornaam en woonplaats,  en in juni  2005,  een wijziging van haar  
statuten heeft neergelegd, heeft op de dag van de dagvaarding van 2 januari 2007 rechts-
persoonlijkheid overeenkomstig de wet van 2 mei 20022.  (Artt. 3, §1, eerste lid, en 26no-
vies, Wet 27 juni 1921)

(ENTREPRISES KOECKELBERG nv T. HAUTE ECOLE LOUVAIN EN HAINAUT vzw)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0057.F)

1 Art. 3, §1, eerste lid, en 26novies, VZW-wet, gewijzigd bij de wetten van 2 mei 2002 en 16 januari 
2003.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen 
van 11 september 2009.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 10 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend  
doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, vóór  
de  vervanging  ervan  bij  de  wet  van  2  mei  2002 betreffende  de  verenigingen  zonder  
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;
- de artikelen 3, 9, 26novies en 66 van de wet van 27 juni 1921, die werden ingevoegd of  
vervangen bij de wet van 2 mei 2002, de artikelen 26novies en 66 na de vervanging ervan  
bij artikel 69 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van  
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende  
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;
- de artikelen 1 en 4 van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de  
termijnen voor  de  inwerkingtreding van  de bepalingen van  de wet  van 27  juni  1921  
waarbij  aan  de  verenigingen  zonder  winstgevend  doel  en  aan  de  instellingen  van  
openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei  
2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen  
zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting  
van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister,  
tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;
- de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot bepaling van de  
inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting  
van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister,  
tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;
- de artikelen 1 tot 8 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking  
van  akten  en  stukken  van  verenigingen  zonder  winstoogmerk,  van  internationale  
verenigingen  zonder  winstoogmerk,  van  stichtingen  en  van  organismen  voor  de  
financiering van pensioenen;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest erkent eerst dat de lijst van de bestuurders die de verweerster in 1996 heeft  
bekendgemaakt noch het beroep noch de woonplaats van de bestuurders vermeldde en  
dat slechts vier van de veertien voornamen vermeld waren, zodat die bekendmaking niet  
strookte met het bepaalde in artikel 3 van de wet van 27 juni 1921, verklaart vervolgens  
de bij dagvaarding van 2 januari 2007 ingestelde vordering ontvankelijk, dit op grond  
van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en inzonderheid  
om de onderstaande redenen:
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"(De verweerster) had op de dag van de dagvaarding haar toestand geregulariseerd en  
zich naar de wet van 2 mei 2002 geschikt;
Die wet is op deze zaak van toepassing aangezien de dagvaarding gebeurde bij exploot  
van 2 januari 2007; 
Zij bepaalt dat de vereniging rechtspersoonlijkheid bezit vanaf de dag dat haar statuten,  
de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van de  
personen  gemachtigd  om  de  vereniging  overeenkomstig  artikel  13,  vierde  lid,  te  
vertegenwoordigen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank;
Uit de stukken die (de verweerster) overlegt, blijkt dat zij in mei 2001 een afschrift van  
haar statuten alsook de geactualiseerde lijst van haar bestuurders met vermelding van  
hun naam, voornaam en woonplaats op de griffie van de rechtbank heeft neergelegd;
In juni 2005 heeft zij op de griffie een wijziging van haar statuten neergelegd;
Aldus  blijkt  dat  (de  verweerster)  op  de  dag  van  de  dagvaarding  wel  degelijk  
rechtspersoonlijkheid  bezat,  aangezien  haar  statuten  en  de  akten  betreffende  de  
benoeming van haar bestuurders op de griffie waren neergelegd, zodat haar vordering  
ontvankelijk was".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3 van de wet van 27 juni 1921, na de wijziging ervan bij de wet van 2  
mei 2002, bezit de vereniging zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid vanaf de dag  
dat haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders die de bij  
artikel  9  voorgeschreven  vermeldingen  bevatten,  worden  neergelegd  overeenkomstig  
artikel 26novies §1, dat is ingevoegd in de wet van 27 juni 1921 bij de wet van 2 mei  
2002. Die stukken worden dus neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel  
volgens de regeling waarin de wet van 2 mei 2002 en het uitvoeringsbesluit van 26 juni  
2003 voorzien.
Die regeling vormt een volledig systeem van bescherming van derden en is onlosmakelijk  
verbonden met het bezit van rechtspersoonlijkheid op grond van de nieuwe wet. Artikel  
26novies van de wet en de artikelen 1 tot 8 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003  
omschrijven immers duidelijk aan welke verplichtingen respectievelijk de vereniging, de  
griffie van de rechtbank en het Belgisch Staatsblad moeten voldoen bij het aanleggen van  
het dossier, de overdracht ervan met het oog op de bekendmaking en de bekendmaking  
ervan.
Vóór de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2002, en meer bepaald in mei 2001, was  
er volgens de wet van 27 juni 1921 geen enkele neerlegging van stukken ter griffie van de  
rechtbank van koophandel vereist; zij bepaalde enkel dat een ledenlijst op de griffie van  
de rechtbank van eerste aanleg moest worden neergelegd (artikel 10 van de wet, vóór de  
wijziging ervan bij de wet van 2 mei 2002). Die neerlegging hield voor de griffie geen  
enkele  verbintenis  in  tot  gevolg  en  had  geen  weerslag  op  het  verkrijgen  van  
rechtspersoonlijkheid.
De regelingen voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en voor de bescherming van  
derden die in de wet van 27 juni 1921 waren vastgelegd vóór de wijziging ervan bij de  
wet van 2 mei 2002 en na die wijziging verschillen dus wezenlijk van elkaar.
Daaruit  volgt dat de neerlegging van een akte onder vigeur van de oude wet niet  de  
rechtsgevolgen kan hebben van de nieuwe wet.
De wet van 2 mei 2002 trad, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 16 januari 2003  
dat artikel 66 van de wet van 2 mei 2002 verving, pas in werking op de door de Koning  
bepaalde datum. Het koninklijk besluit van 2 april 2003 heeft (in artikel 1 en 2) bepaald  
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dat met name de artikelen 3, 9 en 26novies van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de  
wet van 2 mei 2002, in werking zouden treden op de dag van de inwerkingtreding van titel  
3 en 4 van de wet van 16 januari 2003. Krachtens het koninklijk besluit van 15 mei 2003  
(artikelen 2 en 3) zijn die titels pas in werking getreden op 1 juli 2003. 
Het arrest dat uit het onderling verband tussen het feit dat de verweerster het afschrift  
van haar statuten en van de geactualiseerde lijst van haar bestuurders heeft neergelegd in  
mei 2001, dus onder vigeur van de oude wet, en het feit dat de verweerster de gewijzigde  
statuten heeft neergelegd in juni 2005, dus onder vigeur van de nieuwe wet, afleidt dat zij  
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen aangezien zij de toestand heeft geregulariseerd op  
basis  van  de  wet  van  2  mei  2002,  schendt  bijgevolg  alle  in  het  middel  aangewezen  
wettelijke  bepalingen,  met  uitzondering  van  de  artikelen  1315  van  het  Burgerlijk  
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grondwet.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 3, §1, eerste lid, en 26novies van de wet van 27 juni 
1921  betreffende  de  verenigingen  zonder  winstoogmerk,  de  internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, die gewijzigd werden bij 
de wetten van 2 mei 2002 en 16 januari 2003 en in werking zijn getreden op 1 
juli 2003, bezit de vereniging zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid vanaf 
de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders 
en,  in  voorkomend  geval,  van  de  personen  gemachtigd  om  de  vereniging 
overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen worden neergelegd 
op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Het arrest stelt vast dat uit de door de verweerster overgelegde stukken blijkt "dat 
zij in mei 2001 een afschrift van haar statuten alsook de geactualiseerde lijst van 
haar bestuurders met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats op de 
griffie van de rechtbank neergelegd" en dat "zij op de griffie een wijziging van 
haar statuten [heeft] neergelegd in juni 2005".
Het arrest dat op grond van die vaststelling oordeelt dat de verweerster op de dag 
van  de  dagvaarding  van  2  januari  2007  rechtspersoonlijkheid  bezat 
"overeenkomstig de wet van 2 mei 2002", "aangezien haar statuten en de akten 
betreffende de benoeming van haar bestuurders op de griffie waren neergelegd", 
schendt geen enkele van de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen. 
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)

Vordering tot bindendverklaring van het arrest
De eiseres heeft  er belang bij dat  het arrest  bindend wordt verklaard voor de 
partij die daartoe door het Hof in de zaak is opgeroepen.



Nr. 315 - 12.5.11 HOF VAN CASSATIE 1221 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  behalve  in  zoverre  het  de  hogere  beroepen 
ontvankelijk verklaart  en beslist  dat  de verweerster  rechtpersoonlijkheid bezat 
toen zij haar hoofdvordering instelde bij dagvaarding van 2 januari 2007.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart  het  arrest  bindend  voor  de  besloten  vennootschap  met  beperkte 
aansprakelijkheid Somville, Presciutti & Partners - Architectes.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan en 
laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

12 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: A. Fettweis – 
Andersluidende conclusie3: T. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: J. Oosterbosch 
en A. De Bruyn.

3 Het OM was van oordeel dat het onderdeel gegrond was. Krachtens artt. 1, eerste lid, 3 en 10 Vzw-
wet vóór de wijziging ervan bij W. 2 mei 2002, bezit de vzw immers rechtspersoonlijkheid vanaf de 
dag waarop haar statuten, de namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats van haar overeen-
komstig de statuten aangewezen bestuurders in de bijlagen van het Staatsblad zijn bekendgemaakt; 
bovendien moet een lijst waarop alle leden van de vereniging naar alfabetische orde van hun naam 
zijn vermeld, met opgaaf van hun voornamen, woonplaats en nationaliteit, binnen de maand na de  
bekendmaking van de statuten worden neergelegd op de griffie van de burgerlijke rechtbank van de  
plaats waar de vereniging haar zetel heeft.
Krachtens artt. 1, tweede lid, en 3, §1, eerste lid, Vzw-wet, na de wijziging ervan bij W. 2 mei 2002 
en W. 16 jan.2003, bezit de vzw rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betref-
fende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van de personen die gemachtigd zijn  
om de vereniging overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen worden neergelegd 
overeenkomstig artikel 26novies , §1.
Krachtens dat artikel wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel een dossier gehouden voor 
iedere Belgische vereniging zonder winstoogmerk die haar zetel heeft in het arrondissement.  Dat  
dossier bevat, onder meer, 1° de statuten van de vereniging en 2° de akten betreffende de benoeming  
of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opge-
dragen, van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en van de commissa-
rissen.
Aangezien artt. 3 en 26novies in werking zijn getreden op 1 juli 2003, hebben de dossiers die vóór 1 
juli 2003 op de rechtbank van eerste aanleg zijn aangelegd, geen enkele waarde meer onder vigeur  
van de nieuwe wettelijke regeling. De vzw’s die de bij art. 10 van de oude wettelijke regeling voorge-
schreven lijst vóór die datum hebben neergelegd, beschikken over een termijn, die is vastgelegd in  
art. 5 KB 2 april 2003, om de in art. 26novies voorgeschreven neerlegging te verrichten.
Uit de vaststellingen dat “(de verweerster) in mei 2001 een afschrift van haar statuten alsook de geac-
tualiseerde lijst van haar bestuurders met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats op de 
griffie van de rechtbank neergelegd” en dat zij “in juni 2005 (…)op de griffie een wijziging van haar 
statuten (heeft) neergelegd” heeft het arrest, dat oordeelt dat “de wet (van 2 mei 2002) op deze zaak 
van toepassing (is) aangezien de dagvaarding ingesteld werd bij exploot van 2 januari 2007”, niet 
naar recht kunnen afleiden dat “(de verweerster) op de dag van de dagvaarding wel degelijk rechts-
persoonlijkheid  bezat,  aangezien  haar  statuten  en  de  akten  betreffende  de  benoeming  van  haar 
bestuurders op de griffie waren neergelegd”.
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Nr. 316

1° KAMER - 13 mei 2011

1º ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENSTBAARHEID TOT OPENBAAR NUT - GEMEENTE - 
VERKRIJGING DOOR GEBRUIK - VOORWAARDEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º WEGEN - ERFDIENSTBAARHEID TOT OPENBAAR NUT - GEMEENTE - VERKRIJGING DOOR GEBRUIK 
- VOORWAARDEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - ERFDIENSTBAARHEID TOT OPENBAAR NUT - VERKRIJGING DOOR GEBRUIK - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º, 2° en 3° Een recht van overgang over een privé-domein kan als erfdienstbaarheid tot  
openbaar nut ten behoeve van de inwoners van de gemeente en van alle belanghebbenden  
worden verkregen door  een dertigjarig  voortdurend en onafgebroken,  openbaar  en niet  
dubbelzinnig gebruik van een strook grond door eenieder, voor het openbaar verkeer, mits  
dit gebruik geschiedt met de bedoeling de strook als zodanig te gebruiken en niet berust op  
een enkel gedogen van de eigenaar van het goed waarop de overgang wordt uitgeoefend1;  
het komt de rechter toe in feite te beoordelen of het gebruik voortdurend, onafgebroken,  
openbaar en niet dubbelzinnig is2. (Art. 2229, BW)

(GEMEENTE BUGGENHOUT e.a. T. PATRIBOS nv e.a.)

ARREST

(AR C.10.0045.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde van 12 februari 2009.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste onderdeel
(...)

Tweede onderdeel
3. In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van de artikelen 690 en 691 
Burgerlijk  Wetboek,  die  op  deze  zaak  geen  toepassing  vinden  en  door  het 

1 Cass. 29 nov. 1996, AR C.94.0481.N, AC, 1996, nr. 467.
2 Zie Cass. 19 juni 2009, AR C. 08.0183.N, AC, 2009, nr. 423.
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bestreden vonnis niet worden toegepast, is het niet ontvankelijk. 
In zoverre het onderdeel aanvoert dat uit de feiten die het vermeldt, blijkt dat het 
openbaar  gebruik  van  de  Nettebroekdreef  voortdurend  en  onafgebroken, 
openbaar en ondubbelzinnig was, verplicht dit het Hof tot een onderzoek van 
feiten en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
4. Een recht van overgang over een privédomein kan als erfdienstbaarheid tot 
openbaar  nut  ten  behoeve  van  de  inwoners  van  de  gemeente  en  van  alle 
belanghebbenden  worden  verkregen  door  een  dertigjarig  voortdurend  en 
onafgebroken, openbaar en niet dubbelzinnig gebruik van een strook grond door 
eenieder, voor het openbaar verkeer, mits dit gebruik geschiedt met de bedoeling 
de strook als zodanig te gebruiken en niet berust op een enkel gedogen van de 
eigenaar van het goed waarop de overgang wordt uitgeoefend. 
Het  komt  de  rechter  toe  in  feite  te  beoordelen  of  het  gebruik  voortdurend, 
onafgebroken, openbaar en niet dubbelzinnig is.
5. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- de eerste en tweede verweerster geen toestemming hebben gegeven tot publiek 
gebruik van de dreef of dit zouden gedogen;
- met toelating van de rechtsvoorganger van het Vlaams Gewest, de eerste en 
derde verweerders slagbomen hebben aangebracht op de Nettebroekdreef, zodat 
duidelijk  en  op  ondubbelzinnige  wijze  kenbaar  werd  gemaakt  dat  de 
Nettebroekdreef niet openstaat voor verkeer;
- het feit dat fietsers en wandelaars langs deze slagbomen kunnen passeren, de 
slagbomen  negeren  of  toch  gebruik  maken  van  de  dreef,  geenszins  als  een 
gedogen kan worden aangezien.
6.  Op  grond  van  deze  feitelijke  vaststellingen  oordeelt  het  bestreden  vonnis 
zonder schending van artikel 2229 Burgerlijk Wetboek dat de Nettebroekdreef 
niet  openstaat  voor  het  publiek  en  niet  voor  het  openbaar  verkeer  te  lande 
aangewend  kan  worden,  zodat  er  geen  sprake  kan  zijn  van  voortdurend, 
onafgebroken,  openbaar  en niet  dubbelzinnig gebruik  van de Nettebroekdreef 
door het publiek.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

13 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: E. 
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal –  Advocaten: 
C. De Baets en J. Verbist.
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Nr. 317

1° KAMER - 13 mei 2011

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ONROEREND GOED - 
EIGENDOM - TERMIJN - BEWIJS - VOORWAARDEN

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - GOEDE TROUW - 
ONROEREND GOED - EIGENDOM - TERMIJN - VOORWAARDEN

1º en 2° De partij die de goede trouw betwist van degene die beweert zijn eigendom te  
hebben verkregen door verjaring, moet de kwade trouw bewijzen; als degene die beweert  
eigenaar te zijn door verjaring, hiertoe bij  zijn eigen bezit dat voegt van zijn rechtsvoor-
ganger teneinde op die wijze de termijn te verkrijgen waarvan sprake in artikel 2265 Burger -
lijk  Wetboek, dan geldt het vermoeden van goede trouw eveneens voor die rechtsvoor-
ganger; de partij die de goede trouw van de rechtsvoorganger betwist, moet diens kwade  
trouw bewijzen. (Artt. 2265 en 2268, BW)

(A. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0479.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Turnhout van 29 maart 2010.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Ontvankelijkheid
(...)

Gegrondheid
3. Artikel 2265 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die te goeder trouw en uit 
kracht van een wettige titel een onroerend goed verkrijgt, daarvan de eigendom 
bekomt door verjaring na tien jaren, indien de ware eigenaar woont binnen het 
rechtsgebied van het hof van beroep waarin het onroerend goed gelegen is en na 
twintig jaren, indien hij buiten dat gebied zijn woonplaats heeft.
Artikel 2268 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat goede trouw steeds wordt vermoed, 
en hij die zich op kwade trouw beroept, die moet bewijzen.
5. Hieruit volgt dat de partij die de goede trouw betwist van degene die beweert  
zijn  eigendom  te  hebben  verkregen  door  verjaring,  de  kwade  trouw  moet 
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bewijzen.
Als degene die beweert  eigenaar  te zijn door verjaring,  hiertoe bij  zijn eigen 
bezit dat voegt van zijn rechtsvoorganger teneinde op die wijze de termijn te 
verkrijgen  waarvan  sprake  in  artikel  2265 Burgerlijk  Wetboek,  dan  geldt  het 
vermoeden van goede trouw eveneens voor die rechtsvoorganger. De partij die 
de  goede  trouw  van  de  rechtsvoorganger  betwist,  moet  diens  kwade  trouw 
bewijzen.
6. De appelrechters oordelen dat "wanneer de eisers er wellicht van uitgingen dat 
de grensscheiding met het perceel van de verweerders zich bevond op de lijn A-
C en zulks overeenkomstig het plan dat bij hun aankoopakte was gevoegd waren 
zij wel te goeder trouw, doch zij tonen niet aan dat ook hun rechtsvoorgangers 
(...) dezelfde goede trouw hebben gehad".
De  appelrechters  die  aldus  de  eisers  de  bewijslast  opleggen  dat  hun 
rechtsvoorgangers  te  goeder  trouw  waren,  schenden  de  in  het  middel 
aangehaalde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zover het uitspraak doet over de 
vordering van de eisers tegen V..
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te 
Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.

13 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: E. 
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaten: J. 
Verbist en H. Geinger.

Nr. 318

1° KAMER - 13 mei 2011

1º WRAKING - STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - HOF VAN ASSISEN - BEWOORDINGEN 
VAN DE VOORZITTER - GRENZEN

2º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - 
BEWOORDINGEN VAN DE VOORZITTER - GRENZEN

1º en 2° Dat de voorzitter van het hof van assisen in een vraagstelling verwijst naar het feit  
dat de eiser in wraking zijn echtgenote heeft gedood, is, mede gelet op de betekenis die het  
woord “doden“ in het gewone spraakgebruik heeft, en het feit dat hij ter rechtszitting heeft  
gezegd dat  hij  zijn  vrouw een messteek heeft  toegebracht  niet  van aard  dat  ze bij  de  
verzoeker en bij derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de geschiktheid  
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van die magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te  
doen; die bewoordingen gaan niet de grenzen te buiten van wat toegelaten is aan de straf -
rechter en aan de voorzitter van een hof van assisen in het bijzonder; hij mag met het oog  
op de waarheidsvinding indringende vragen stellen1. (Art. 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek)

(I. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a.)

ARREST

(AR C.11.0378.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  beoogt  de  wraking  van  de 
voorzitter  van het  hof  van  assisen  van  de  provincie  Oost-Vlaanderen.  Het  is 
ondertekend  door  een  advocaat  die  meer  dan  tien  jaar  bij  de  balie  is 
ingeschreven.
De voorzitter van het hof van assisen heeft op 6 mei 2011 overeenkomstig artikel 
836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek verklaard dat hij weigert zich van de zaak 
te onthouden.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1. Krachtens artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek, kan iedere rechter worden 
gewraakt wegens gewettigde verdenking.
2. De eiser houdt voor dat de voorzitter van het hof van assisen als reactie op de 
mededeling  van  de  burgerlijke  partij  A.  M.  dat  de  eiser  een  brief  heeft  
geschreven  naar  zijn  kinderen  vanuit  de  gevangenis,  zich  tot  hem richtte  in 
vragende en verwijtende zin. Hij zou gezegd hebben: "het is nog niet genoeg dat 
ge  de  moeder  van  uw kinderen  gedood  hebt.  Ge moest  haar  ook nog zwart 
maken in uw brieven."
De  voorzitter  van  het  hof  van  assisen  nuanceert  dit.  Hij  merkt  op  dat  de 
voormelde bewoordingen, al dan niet zo letterlijk correct weergegeven hoe dan 
ook in vraagvorm werden gesteld. Volgens de magistraat zijn de bewoordingen 
naar best vermogen, op vraag van de verdediging, in het zittingsblad geacteerd 
en heeft de eiser in wraking vanaf 24 december 2008 tot en met 2 mei 2011 nooit 
ontkend dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht.
3. Het zittingsblad van de rechtszitting van 4 mei 2011 geeft de interpellatie van 
de voorzitter  van het  hof van assisen weer als volgt:  "I.,  klopt het  dat  u een 
dergelijke brief heeft gestuurd aan uw kinderen nadat u R. I. heeft gedood?"
Die bewoordingen gaan niet de grenzen te buiten van wat toegelaten is aan de 
strafrechter en aan de voorzitter van een hof van assisen in het bijzonder. Hij 
mag met het oog op de waarheidsvinding indringende vragen stellen.
4. Dat de voorzitter in een vraagstelling heeft verwezen naar het feit dat de eiser 
in wraking zijn echtgenote heeft gedood, is, mede gelet op de betekenis die het 

1 Zie Cass. 28 febr. 2008, AR C.08.0086.N, AC, 2008, nr. 144.
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woord  "doden"  in  het  gewone  spraakgebruik  heeft,  en  het  feit  dat  hij  ter 
rechtszitting heeft gezegd dat hij zijn vrouw een messteek heeft toegebracht (zie 
memorie  tot  staving)  niet  van  aard  dat  ze  bij  de  verzoeker  en  bij  derden 
gewettigde  verdenking  kunnen  doen  ontstaan  over  de  geschiktheid  van  die 
magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te 
doen.
5.  Op  het  verzoek  van  de  eiser  in  wraking  tot  het  houden  van  een 
getuigenverhoor  over  de  feiten  kan niet  worden  ingegaan,  aangezien  hij  zelf 
ervan  uitgaat  dat  de  precieze  bewoordingen  geen  belang  hebben  voor  de 
gegrondheid van zijn verzoekschrift. Een getuigenverhoor tegen de inhoud van 
een zittingsblad, dat een authentieke akte is, is bovendien niet toegelaten.
Het verzoek kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek in wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Stéphan Massa, met kantoor te 1190 Vorst, Fontaine 
Vanderstraetenlaan  57,  aan  om  het  arrest  binnen  achtenveertig  uren  aan  de 
partijen en aan kamervoorzitter H. H. te betekenen.
Veroordeelt de eiser in wraking in de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser tot op heden op de som van nul euro.

13 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: G. 
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaten: H. 
Rieder, Gent en T. Gillis, Gent.

Nr. 319

3° KAMER - 16 mei 2011

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERAAR - SUBROGATIE - 
VRIJWARINGSVORDERING TEN AANZIEN VAN DE MEDEAANSPRAKELIJKE - VOORWAARDELIJK KARAKTER - 
BEOORDELING VAN DE RECHTER

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - AANDEEL IN DE SCHADE - TAAK VAN 
DE RECHTER

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "FRAUS 
OMNIA CORRUMPIT" - AANSPRAKELIJKE VOOR HET MISDRIJF BEGAAN DOOR EEN PERSOON VOOR WIE HIJ 
INSTAAT - AANSPRAKELIJKHEID BANKIER - VORDERING OP DE MEDEDADER - TOEPASSING

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - VERSCHEIDENE DADERS - AANSPRAKELIJKE VOOR HET 
MISDRIJF BEGAAN DOOR EEN PERSOON VOOR WIE HIJ INSTAAT - AANSPRAKELIJKHEID BANKIER - 
VORDERING OP DE MEDEDADER - TOEPASSING
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1º  Artikel  41,  eerste lid  van de Wet  Landverzekeringsovereenkomst  verzet  er  zich  niet  
tegen dat de rechter onder voorwaarde van de daadwerkelijke betaling aan het slachtoffer,  
de vrijwaringsvordering inwilligt van de veroordeelde verwerende partij op de hoofdvorde-
ring of diens verzekeraar ten aanzien van de medeaansprakelijke. (Art. 41, eerste lid, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

2º Wanneer de schade is veroorzaakt  door de samenlopende fouten van verschillende  
personen, staat het aan de rechter om, in de verhouding tussen degenen die deze fouten  
hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van ieder van hen heeft bijgedragen tot  
de schade en op basis daarvan het aandeel in de schade te bepalen dat een van de daders  
die de schadelijder heeft vergoed, van de anderen kan terugvorderen. (Art. 1382, BW)

3º en 4° Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" dat eraan in de weg staat dat  
het bedrog de dader voordeel verschaft, sluit niet uit dat de persoon die ten opzichte van  
het slachtoffer aansprakelijk is voor het opzettelijk misdrijf, begaan door een persoon voor  
wie hij instaat, ten aanzien van de mededader aanspraak kan maken op diens aandeel in  
de schade. (Art. 1382, BW; Algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit")

(FORTIS BANK nv T. ALLIANZ BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.10.0214.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 4 september 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 maart 2011 verwezen 
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel
1.  Krachtens  artikel  41,  eerste  lid,  van  de  wet  van  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst,  treedt  de verzekeraar  die de schadevergoeding 
heeft  betaald,  ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en 
rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke 
derden.
Deze bepaling verzet er zich niet tegen dat de rechter onder voorwaarde van de 
daadwerkelijke  betaling  aan  het  slachtoffer,  de  vrijwaringsvordering  inwilligt 
van  de  veroordeelde  verwerende  partij  op  de  hoofdvordering  of  diens 
verzekeraar ten aanzien van de medeaansprakelijke.
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2. De appelrechters oordelen dat:
- de vordering tot  vrijwaring van de verweerster  slechts wordt ingesteld voor 
zover zij  de  schuld waartoe  zij  wordt  veroordeeld,  aan  de  benadeelden  moet 
betalen;
- zij in dat geval slechts door die betaling op grond van voormeld artikel 41, 
eerste lid, in de rechten van haar verzekerde wordt gesubrogeerd.
- de vordering tot vrijwaring slechts wordt ingesteld voor zover deze subrogatie 
heeft plaats gevonden;
-  het  kenmerkende  van  iedere  vordering  tot  vrijwaring  precies  de 
voorwaardelijke aard ervan is.
3.  Door  aldus te  oordelen  hebben de  appelrechters  hun beslissing  naar  recht 
verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede middel
4. De appelrechters oordelen dat:
- de bvba Fidulex ten aanzien van haar opdrachtgever contractueel aansprakelijk 
is voor de - zelfs met bedrog gepleegde - daden van haar uitvoeringsagent;
- de verweerster in solidum met haar verzekerde, de bvba Fidulex, gehouden is 
tot betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever van haar verzekerde;
- de vordering tot vrijwaring van de bvba Fidulex tegen de verweerster gegrond 
is;
-  de  vrijwaringsvordering  die  de  verweerster  in  ondergeschikte  orde  via 
subrogatie in de rechten van haar verzekerde, de bvba Fidulex, heeft ingesteld 
ten aanzien van de eiseres, als bank van de begunstigde, gegrond is, zij het dat 
het  aandeel  van  haar  verzekerde,  die  moet  instaan  voor  de  bedrieglijke 
handelingen gepleegd door haar uitvoeringsagent, zwaarwichtiger worden geacht 
dan het aandeel van de eiseres.
5.  Wanneer  de  schade  is  veroorzaakt  door  de  samenlopende  fouten  van 
verschillende  personen,  staat  het  aan de rechter  om, in  de verhouding tussen 
degenen die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van 
ieder van hen heeft bijgedragen tot de schade en op basis daarvan het aandeel in 
de schade te bepalen dat een van de daders die de schadelijder heeft vergoed, van 
de anderen kan terugvorderen.
6. Het algemeen rechtsbeginsel  "fraus omnia corrumpit",  dat  eraan in de weg 
staat dat het bedrog de dader voordeel verschaft, sluit niet uit dat de persoon die 
ten opzichte van het  slachtoffer  aansprakelijk  is  voor het  opzettelijk misdrijf, 
begaan door een persoon voor wie hij instaat,  ten aanzien van de mededader 
aanspraak kan maken op diens aandeel in de schade.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
(...)

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

16 mei  2011 – 3° kamer –  Voorzitter en verslaggever: R.  Boes,  afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie: R.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaat: P.  Van 
Ommeslaghe.

Nr. 320

3° KAMER - 16 mei 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
OVERTREDING VAN EEN WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE BEPALING - VOORNEMEN OM DE 
RECHTHEBBENDE SCHADELOOS TE STELLEN - VERZEKERINGSINSTELLING - NIET VOLDOEN AAN DE 
MELDINGSPLICHT - SUBROGATIE - SCHADEVERGOEDING - TOEKENNINGSVOORWAARDE - VERJARING - 
TERUGVORDERING OP GROND VAN ARTIKEL 1382 B.W. - TOEPASSING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - ARTIKEL 136, §2, ZESDE 
LID, Z.I.V.-WET - NIET NALEVEN VAN DE INFORMATIEVERPLICHTING - VERJARING - GEVOLG

3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALLERLEI - ARTIKEL 136, §2, 
ZESDE LID, Z.I.V.-WET - NIET NALEVEN VAN DE INFORMATIEVERPLICHTING - BUITENCONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - SUBROGATIE - SCHADEVERGOEDING - TOEKENNINGSVOORWAARDE - VERJARING 
- TERUGVORDERING OP GROND VAN ARTIKEL 1382 B.W. - GEVOLG

1º, 2° en 3° De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling die een bepaald  
gedrag voorschrijft of verbiedt, is op zichzelf een fout die leidt tot burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid van diegene die de overtreding heeft begaan wanneer die fout schade veroor-
zaakt, behoudens onoverwinnelijke dwaling of enige grond tot ontheffing van aansprakelijk-
heid, zodat de appelrechters die zonder meer oordelen dat uit  de informatieplicht  zoals  
neergelegd in artikel 136, §2, zesde lid, Z.I.V.-wet niet kan afgeleid worden dat de uitgaven  
waarvan de terugvordering gesteund op de subrogatie bepaald bij artikel 136, §2, vierde lid,  
Z.I.V.-wet reeds verjaard is, wel zouden kunnen teruggevorderd worden op grond van de  
artikelen  170,  e,  Z.I.V.-wet en  artikel  1382 B.W.,  hun beslissing niet  naar recht verant -
woorden1. (Artt. 136, §2, vierde en zesde lid, en 170, e, ZIV-wet; Art. 1382, BW)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPEN-
BARE WERKEN)

ARREST

(AR C.10.0664.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Kortrijk van 4 december 2009.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 24 maart 2011 verwezen 

1 Zie Cass. 8 nov. 2002, AR C.00.0124.N, AC, 2002, nr. 591.
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naar de derde kamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier 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 

Ontvankelijkheid van het tweede onderdeel
1. De verweerder voert aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het een 
feitelijke betwisting opwerpt en nieuw is.
2. De eiser voert aan dat de appelrechters zijn vordering ten onrechte afwijzen op 
grond dat de door de verweerder begane inbreuk op de artikelen 136, §2, zesde 
lid, en 170, e), ZIV-wet geen fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek 
uitmaakt. Hiermee werpt de eiser geen feitelijke betwisting op.
3. De eiser heeft in appelconclusie aangevoerd dat wie een inbreuk begaat op de 
strafrechtelijk gesanctioneerde informatieplicht, een fout begaat in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Het middel is niet nieuw.
4. De gronden van niet-ontvankelijkheid moeten verworpen worden.

Tweede onderdeel
5.  Krachtens  artikel  136,  §2,  zesde  lid,  ZIV-wet  moet  degene  die 
schadeloosstelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling verwittigen van zijn 
voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen.
Indien  degene  die  schadeloosstelling  verschuldigd  is,  nalaat  de  verzekerings-
instelling hiervan in te lichten, kan hij krachtens artikel  136, §2, zevende lid, 
ZIV-wet  tegen deze laatste de betalingen  die hij  verrichtte  ten gunste van de 
rechthebbende  niet  aanvoeren.  Ingeval  van  dubbele  betaling  blijven  deze 
definitief verworven in hoofde van de rechthebbende.
Bovendien  is een inbreuk op deze informatieverplichting strafbaar  gesteld  bij 
artikel 170, e), ZIV-wet.
6. De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling die een bepaald 
gedrag  voorschrijft  of  verbiedt,  is  op  zichzelf  een  fout  die  leidt  tot 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die de overtreding heeft begaan 
wanneer die fout schade veroorzaakt,  behoudens onoverwinnelijke dwaling of 
enige grond tot ontheffing van aansprakelijkheid.
7. Door zonder meer te oordelen dat uit de informatieplicht zoals neergelegd in 
artikel 136, §2, zesde lid, ZIV-wet, niet kan afgeleid worden dat de eiser zijn 
uitgaven,  waarvan  de  terugvordering  gesteund  op  de  subrogatie  bepaald  bij 
artikel 136, §2, vierde lid, ZIV-wet reeds verjaard is, zou kunnen terugvorderen 
van de verweerder op grond van de artikelen 170, e), ZIV-wet en artikel 1382 
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Burgerlijk  Wetboek,  verantwoorden  de  appelrechters  hun beslissing niet  naar 
recht.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 
door  de  eiser  gevorderde  terugbetaling  van  uitgaven  voor  geneeskundige 
verstrekkingen die zijn verricht na 23 december 2002.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

16 mei 2011 – 3° kamer –  Voorzitter: R. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: G. 
Jocqué – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: B. Maes 
en H. Geinger.

Nr. 321

3° KAMER - 16 mei 2011

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - BESCHERMING TEGEN ONTSLAG - 
DOELSTELLING - AARD VAN DE BESCHERMING

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - BESCHERMING TEGEN ONTSLAG - AFSTAND - 
DRAAGWIJDTE

3º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - BESCHERMING TEGEN ONTSLAG - AARD - 
ONTSLAGVERGOEDING - AFSTAND - TOEPASSING

4º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - BESCHERMING TEGEN ONTSLAG - 
BESCHERMINGSVERGOEDING - ARTIKEL 17, §1 WET ONTSLAGBESCHERMING - 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN - AARD

5º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - BESCHERMDE WERKNEMER - 
ONREGELMATIGE BEËINDIGING - BESCHERMINGSVERGOEDING - AFSTAND - TIJDSTIP

6º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - PERSONEELSAFGEVAARDIGDE - ARBEIDSOVEREENKOMST - ONREGELMATIGE 
BEËINDIGING - BESCHERMINGSVERGOEDING - AFSTAND - TIJDSTIP
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1º De bij de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde bijzondere bescher-
ming tegen ontslag voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de  
comités voor bescherming en preventie op het werk, alsmede voor de kandidaat - perso-
neelsafgevaardigden, heeft tot doel, enerzijds, aan de personeelsafgevaardigden de gele-
genheid te geven hun opdracht in de onderneming uit te oefenen, en anderzijds, de volle-
dige vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich kandidaat te stellen teneinde die  
opdracht uit te oefenen; die bescherming, waartoe de in artikel 14 van deze wet bepaalde  
mogelijkheid tot reïntegratie in de onderneming behoort, is in het algemeen belang inge-
voerd en raakt dienvolgens de openbare orde1. (Art. 14, Wet Ontslagregeling Personeelsaf-
gevaardigden)

2º De artikelen 2, §6, derde en zesde gedachtestreepje, 5, §3, tweede lid, en 8, eerste lid,  
Wet  Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden,  waarin gevallen zijn  bepaald waarin de  
arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer met diens akkoord op een andere  
wijze dan bepaald in artikel 2, §1, kan worden beëindigd en de bescherming ten einde  
komt, moet strikt geïnterpreteerd worden en houden geenszins in dat de beschermde werk-
nemer te allen tijde afstand kan doen van de door deze wet verleende bescherming. (Art. 2, 
§§1 en 6, derde en zesde gedachtenstreepje, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-
digden; Artt. 5, §3, tweede lid, en 8, eerste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-
digden)

3º Het openbare -orde- karakter van de wettelijke ontslagbescherming heeft niet tot gevolg  
dat alle uit die bescherming voortvloeiende rechten de openbare orde raken en niet vatbaar  
zijn voor afstand door de beschermde werknemer; van zodra de werkgever de ontslagpro-
cedure niet heeft nageleefd en de tot de ontslagbescherming behorende mogelijke reïnte-
gratie van de beschermde werknemer in de onderneming binnen de in de wet bepaalde  
termijnen niet meer kan worden gevraagd of niet is ingewilligd en derhalve de ontslagbe-
scherming  niet  haar  doel  heeft  bereikt,  worden  door  de  in  de  artikelen  16 en 17 Wet  
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde ontslagvergoedingen nog slechts de  
particuliere  belangen  van  de  ontslagen  werknemer  beschermd,  zodat  de  ontslagen  
beschermde werknemer vanaf dan zijn recht op de ontslagvergoeding definitief verworven  
heeft en ervan afstand kan doen. (Artt. 16 en 17, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-
digden)

4º Artikel 17, §1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden houdt geen ontbindende  
voorwaarde in, maar stelt een vereiste voor de opeisbaarheid van de beschermingsvergoe-
ding. (Art. 17, §1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

5º en 6° De beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge het door de werkgever aan  
de  beschermde  werknemer  gegeven  ontslag  doet  de  band  van  ondergeschiktheid  
verdwijnen, wat de werknemer dan toelaat rechtsgeldig afstand te doen van zijn op dat  
ogenblik  verworven  rechten,  spruitende  uit  de  arbeidsovereenkomst;  de  onregelmatige  
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een personeelsafgevaardigde verleent deze  
werknemer  evenwel  nog  niet  de  mogelijkheid  om onmiddellijk  afstand te  doen  van de 
beschermingsvergoeding, vermits deze vergoeding op dat ogenblik nog niet verworven is  
maar slechts verworven wordt vanaf het ogenblik dat vaststaat dat hij binnen de gestelde  
termijnen niet in de onderneming zal gereïntegreerd worden. (Artt. 16 en 17, Wet Ontslagre-
geling Personeelsafgevaardigden)

(START PEOPLE nv T. G.)

ARREST

(AR S.10.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass. 4 sept. 1995, AR S.95.0001.F,  AC, 1995, nr. 363; Cass. 1 dec. 1997, AR S.97.0054.N, 
AC, 1997, nr. 518; Cass. 15 mei 2000, AR S.99.0194.N, AC, 2000, nr. 292.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen 
van 14 december 2009.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2, §6, 5, 8, 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere  
ontslagregeling voor  de  personeelsafgevaardigden  in de  ondernemingsraden en  in  de  
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de  
kandidaat-personeelsafgevaardigden;
-  voor  zover als  nodig de artikelen  6,  1128,  1131,  1133,  1134,  2044,  2045 en  2052  
Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het  arbeidshof  verklaart  verweersters  hoger  beroep  tegen  het  vonnis  van  de  
arbeidsrechtbank en verweersters vordering tot betaling van de bij de artikelen 16 en 17  
van  de  wet  van  19  maart  1991  houdende  bijzondere  ontslagregeling  voor  de  
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in  de comités  voor veiligheid,  
gezondheid  en  verfraaiing  van  de  werkplaatsen  alsmede  voor  de  kandidaat-
personeelsafgevaardigden  bedoelde  vergoedingen  gegrond  en  veroordeelt  eiseres  tot  
betaling van een vergoeding van 93.659,52 euro.
Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden (pag. 8-11 van het bestreden arrest):
"Uit het voorgaande volgt dat een grondwetsconforme interpretatie van de in het geding  
zijnde bepalingen ertoe leidt dat (verweerster) op het ogenblik dat zij werd ontslagen nog  
steeds de bijzondere bescherming van een gewezen kandidaat genoot.
(...)
Naar  het  oordeel  van  het  arbeidshof  rijst  in  eerste  instantie  de  vraag of  het  gehele  
beschermingssysteem, dat verleend is aan de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, al dan niet de openbare orde raakt.
Wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap betreft of die, in  
het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele  
orde van de samenleving berust, is van openbare orde (...).
Met  zijn  arrest  van 4 september 1995 heeft  het  Hof  van Cassatie  geoordeeld dat  de  
bijzondere  bescherming  verleend  aan  de  personeelsafgevaardigden  en  de  kandidaat-
personeelsafgevaardigden in het algemeen belang werd ingesteld en aldus van openbare  
orde is (...).
Ook dit arbeidshof deelt die visie.
In een ander - recent - arrest overweegt het Hof van Cassatie: "(...) De omstandigheid dat  
de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden van openbare orde is brengt niet mee  
dat de door de werkgever op regelmatige wijze gegeven opzegging, ter kennis gebracht  
gedurende de beschermingsperiodes bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van artikel 2 van  
deze wet, nietig is, maar heeft tot gevolg dat de in de artikelen 16 en 17 van deze wet  
bepaalde vergoedingen verschuldigd zijn van zodra de arbeidsovereenkomst effectief ten  
einde komt ingevolge die opzegging van de werkgever."(...)
Het arbeidshof is evenwel van oordeel dat het Hof van Cassatie met voornoemde arresten  
enkel  een  uitspraak  heeft  gedaan  over  de  juridische  aard  van  de  
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ontslagbeschermingsregeling  op  zich,  doch  niet  over  de  juridische  aard  van  de  
bepalingen die de omvang van de wettelijke beschermingsvergoedingen vastleggen (...)
Het  arbeidshof  kwalificeert  de  bepalingen  die  de  bijzondere  ontslagvergoedingen  
vastleggen, eens het vaststaat dat op die vergoedingen aanspraak kan worden gemaakt en  
dat  zij  individueel  verworven zijn,  als  bepalingen  van dwingend recht,  nu  zij  op  dat  
ogenblik louter private belangen beschermen en niet langer door het algemeen belang  
zijn ingegeven (...)
De omstandigheid dat het bijzonder beschermingssysteem van openbare orde is, heeft niet  
tot  gevolg  dat  alle  daaruit  voortvloeiende  rechten  automatisch  een  openbare-orde-
karakter met zich meedragen, aangezien het openbare-orde-karakter van een bepaling  
wordt gerechtvaardigd door de aard van de belangen die zij wil beschermen.
Het arbeidshof is van oordeel dat het feit dat een personeelsafgevaardigde niet geldig aan  
zijn  ontslagbescherming  kan  verzaken,  omdat  deze  wettelijke  bescherming  in  het  
algemeen belang  werd  ingesteld  en  daardoor  de  openbare  orde  raakt,  nochtans  niet  
verhindert dat hij rechtsgeldig afstand kan doen van de vergoeding vanaf het ogenblik dat  
hij  werd  ontslagen  en  het  vast  staat  dat  zijn  rechten  op  deze  vergoeding  definitief  
verworven zijn en deel uitmaken van zijn vermogen.
Vanaf dan kan het recht op die vergoeding aangezien worden als voortvloeiend uit een  
wetsbepaling  die  niet  langer  van  openbare  orde  is,  maar  van  dwingend  recht  ter  
bescherming van particuliere belangen.(...)
Een wettelijke bepaling van dwingend recht verhindert dat de toepasselijkheid van het  
recht dat uit die bepaling voortvloeit, kan worden uitgesloten zolang die bepaling niet  
opgehouden heeft dwingend te zijn ten behoeve van de begunstigde.(...)
De vraag rijst echter op welk tijdstip die bepaling opgehouden heeft dwingend te zijn te  
behoeve van de begunstigde en het vast staat dat de bijzondere beschermingsvergoeding  
definitief verworven is en deel uitmaakt van het vermogen van de werknemer.
(...)
Naar het oordeel van het arbeidshof volgt uit voornoemde bepalingen dat de in artikel 17  
bedoelde  vergoeding  die  de  werkgever  verschuldigd  is  wegens  een  onregelmatige  
beëindiging in de zin van artikel 14, eerste gedachtestreepje, door de werknemer slechts  
definitief verworven is wanneer het vaststaat dat hij niet zal gereïntegreerd worden, hetzij  
omdat  geen reïntegratie gevraagd is binnen de in artikel  14 voorziene termijn,  hetzij  
omdat de werkgever een tijdig gevraagde reïntegratie niet tijdig aanvaardt, hetzij omdat  
de werkgever binnen de termijn waarbinnen de reïntegratie kan worden gevraagd reeds  
uitdrukkelijk de wil heeft geuit niet tot reïntegratie te zullen overgaan.
De procedure tot reïntegratie is er in eerste instantie immers op gericht om, ingeval van  
een  ontslag  in  strijd  met  de  bijzondere  voorschriften  van  de  Wet  Ontslagregeling  
Personeelsafgevaardigden,  de  werknemers-personeelsafgevaardigden  nog  de  mogelijk-
heid te bieden om hun mandaat opnieuw te laten opnemen en hen in de gelegenheid te  
stellen hun opdracht in de onderneming verder te laten vervullen.
Het  arbeidshof  stelt  vast  dat,  in  chronologische  volgorde,  het  volgende  zich  heeft  
voorgedaan:
-  (de verweerster) heeft  op 2 oktober 2003 ontslag genomen uit  haar mandaat  in  de  
ondernemingsraad en in het comité voor bescherming en preventie op het werk;
- (de verweerster) werd vervolgens door (de eiseres) ontslagen;
-  onmiddellijk  daaropvolgend  werd  een  overeenkomst  gesloten  in  dewelke  (de  
verweerster)  afstand  heeft  gedaan  van  de  vergoeding  die  op  grond  van  de  Wet  
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden verschuldigd was;
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- (de verweerster) en haar vakorganisatie hebben binnen een termijn van dertig dagen  
volgend  op  de  beëindiging  zonder  opzegging,  namelijk  op  16  oktober  2003,  bij  
aangetekende brief  een verzoek tot reïntegratie ingediend, wat door (de eiseres) op 7  
oktober 2003 werd geweigerd.
De afstand van de bijzondere beschermingsvergoeding werd derhalve gedaan op een  
tijdstip waarop die vergoeding nog niet definitief en onherroepelijk verworven was en  
nog geen deel uitmaakte van het vermogen van (de verweerster), zodat die afstand niet  
regelmatig werd gedaan.
(De verweerster) kan dan ook aanspraak maken op de betaling van de haar toekomende  
bijzondere ontslagvergoeding die, ingevolge het onregelmatig ontslag zoals bedoeld in  
artikel  2,  §1,  1°,  Wet  Ontslagregeling  Personeelsafgevaardigden,  verworven  was  en  
waaraan zij niet regelmatig heeft verzaakt.
(De eiseres) is bijgevolg gehouden tot betaling van de door (de verweerster) in haar  
laatste conclusie herleide vergoeding van 93.659,52 euro, waarvan de becijfering niet  
langer wordt betwist."
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 2 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de  
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in  de comités  voor veiligheid,  
gezondheid  en  verfraaiing  van  de  werkplaatsen  alsmede  voor  de  kandidaat-
personeelsafgevaardigden  bepaalt  dat  de  werknemer geen ontslagbescherming  geniet,  
ingeval een einde aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt in onderlinge toestemming.  
Overeenkomstig  artikel  5  van  de  wet  begint  een  onderhandelingsperiode  van  vijf  
werkdagen de derde werkdag na de dag waarop de bij artikel 4 van de wet bedoelde  
aangetekende brieven werden verzonden, en legt de voorzitter een nieuwe rechtsdag vast  
die onmiddellijk na de onderhandelingsperiode valt en waarop hij de partijen tracht te  
verzoenen. Indien een akkoord bereikt wordt, legt de voorzitter de bepalingen hiervan  
vast in het proces-verbaal dat hij opmaakt en de uitgifte wordt bekleed met het formulier  
van tenuitvoerlegging. Artikel 8 van de wet bepaalt dat, als de zaak toch aanhangig wordt  
gemaakt,  zij  bij  de  eerstvolgende  nuttige  zitting  wordt  ingeleid  en  in  behandeling  
genomen teneinde  de  partijen  te  verzoenen.  Indien  de  partijen  niet  verzoend kunnen  
worden, maakt de voorzitter hiervan melding in de beschikking die hij dezelfde dag neemt  
en waarbij hij de zaak naar een kamer van de rechtbank verwijst. 
Hoewel de bij de wet van 19 maart 1991 ingestelde regeling inzake de bescherming van  
de personeelsafgevaardigden van openbare orde is, blijkt uit die wetsbepalingen dat de  
wetgever zelf in beginsel een verzoening of een akkoord tussen de partijen vooropstelt in  
het geval van een ontslag om een dringende reden van een personeelsafgevaardigde. Het  
stemt met de wil van de wetgever overeen dat de partijen zelf een oplossing bereiken  
veeleer  dan  hun  geschil  door  de  rechter  te  laten  beslechten.  Partijen  kunnen  
overeenkomstig  de  wet  van  19  maart  1991  bijgevolg  daartoe  rechtsgeldig  een  
overeenkomst,  onder  meer  een  dading,  sluiten  of  bijvoorbeeld  afstand  doen  van  de  
ontslagbeschermingsvergoeding  waarop  zij  mogelijkerwijze  overeenkomstig  die  wet  
aanspraak  kunnen  maken.  Uit  de  artikelen  2,  5  en  8  van  de  wet  volgt  dat  zij  die  
overeenkomst  kunnen  sluiten  of  die  afstand  kunnen  doen,  vooraleer  de  betrokken  
personeelsafgevaardigde  het  recht  op  een  gevorderde  ontslagbeschermingsvergoeding  
effectief heeft verworven.
De eiseres voerde in haar appelconclusie op omstandige wijze aan dat de verweerster  
rechtsgeldig afstand had gedaan van haar bescherming of minstens van haar recht op de  
beschermingsvergoeding.
Het arbeidshof overweegt evenwel dat een personeelsafgevaardigde slechts rechtsgeldig  
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afstand kan doen van de ontslagbeschermingsvergoeding vanaf het ogenblik dat hij  is  
ontslagen en het vaststaat dat zijn rechten op deze vergoeding definitief verworven zijn en  
deel  uitmaken  van  zijn  vermogen  en  dat  de  ontslagbeschermingsvergoeding  slechts  
definitief verworven is door de personeelsafgevaardigde, wanneer het vaststaat dat hij  
niet zal worden gereïntegreerd.
Het  arbeidshof  beslist  vervolgens  dat  verweerster  aanspraak  kan  maken  op  de  
ontslagbeschermingsvergoeding  op  grond  van  de  vaststelling  dat  verweerster  in  een  
overeenkomst tussen partijen afstand deed van de ontslagbeschermingsvergoeding, nadat  
zij was ontslagen door eiseres, maar op een tijdstip waarop die vergoeding volgens het  
arbeidshof  nog  niet  definitief  en  onherroepelijk  verworven  was  en  nog  geen  deel  
uitmaakte van verweersters vermogen.
De appelrechters schenden derhalve de artikelen 2, §6, 5 en 8 van de wet van 19 maart  
1991  houdende  bijzondere  ontslagregeling  voor  de  personeelsafgevaardigden  in  de  
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de  
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden en de artikelen 6,  
1128,  1131,  1133,  1134,  2044,  2045  en  2052  van  het  Burgerlijk  Wetboek  door  te  
overwegen dat de personeelsafgevaardigde niet rechtsgeldig afstand kan doen van de bij  
artikel  17  van  de  wet  bedoelde  vergoeding  vooraleer  vaststaat  dat  hij  niet  zal  
gereïntegreerd worden en bijgevolg zijn rechten op de beschermingsvergoeding definitief  
heeft  verworven.  Het  arbeidshof beslist  bijgevolg ook niet  naar recht  dat verweerster  
aanspraak kan maken op de betaling van de bijzondere ontslagbeschermingsvergoeding  
op grond dat verweerster afstand van die vergoeding heeft gedaan op een tijdstip waarop  
die  vergoeding  volgens  het  arbeidshof  nog  niet  definitief  en  onherroepelijk  was  
verworven  door  verweerster  (schending  van  alle  in  het  middel  ingeroepen  
wetsbepalingen).
Tweede onderdeel
Overeenkomstig  artikel  14  van  de  wet  van  19  maart  1991  houdende  bijzondere  
ontslagregeling  voor de personeelsafgevaardigden in  de ondernemingsraden  en in  de  
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de  
kandidaat-personeelsafgevaardigden kan de werknemer, wanneer de werkgever een einde  
maakt aan de overeenkomst zonder de bij de wet bedoelde procedures na te leven, zijn  
reïntegratie vragen bij een ter post aangetekende brief binnen dertig dagen volgend op de  
datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging. Bij beëindiging  
van  de  arbeidsovereenkomst  als  bedoeld  in  artikel  14,  moet  de  werkgever,  die  de  
werknemer  reïntegreert,  het  gederfde  loon  uitbetalen  (art.  15  Wet  Ontslagregeling  
Personeelsafgevaardigden).  Wordt  de  gevraagde  reïntegratie  door  de  werkgever  niet  
aanvaard  binnen  dertig  dagen  na  de  dag  waarop  het  verzoek  hem  bij  een  ter  post  
aangetekende brief werd gezonden, dan verplicht artikel 17 van de wet deze werkgever  
aan de werknemer de bij artikel 16 van de wet bedoelde vergoeding te betalen, evenals  
het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat  
van  de  leden  die  het  personeel  vertegenwoordigen  bij  de  verkiezingen  waarvoor  hij  
kandidaat is geweest. 
Indien  de  ontslagen  personeelsafgevaardigde  een  verzoek  tot  reïntegratie  indient,  
ontslaat de wet van 19 maart 1991 de werkgever slechts van de betaling van de bij artikel  
17 van de wet bedoelde vergoeding, indien de werkgever tijdig ingaat op dit verzoek. De  
wetgever  verplicht  de  werknemer  echter  niet  om een  verzoek  tot  reïntegratie  tot  de  
werkgever te richten. Bijgevolg ontstaat het recht op de bijzondere ontslagvergoeding op  
het ogenblik dat de personeelsafgevaardigde zonder naleving van de bij de wet bedoelde  
procedures wordt ontslagen, weze het onder de ontbindende voorwaarde dat een verzoek  
om reïntegratie wordt ingediend en tijdig wordt aanvaard. 
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Het arbeidshof stelt  in uitdrukkelijke  bewoordingen vast dat verweerster  door eiseres  
werd ontslagen en pas daaropvolgend in een overeenkomst tussen partijen afstand heeft  
gedaan van de ontslagbeschermingsvergoeding. Het arbeidshof overweegt echter dat de  
bij  artikel  17  van  de  wet  bedoelde  vergoeding  slechts  definitief  door  de  werknemer  
verworven is, wanneer het vaststaat dat hij niet zal gereïntegreerd worden en beslist dat  
de door verweerster gedane afstand niet rechtsgeldig was, omdat deze werd gedaan op  
een tijdstip waarop de ontslagbeschermingsvergoeding nog niet definitief verworven was.
Het  arbeidshof  beslist  niet  naar  recht  dat  verweerster  nog  geen  recht  op  de  
ontslagbeschermingsvergoeding heeft verworven, vermits de appelrechters vaststellen dat  
eiseres verweersters reïntegratie heeft geweigerd en aldus vaststellen dat de ontbindende  
voorwaarde  waaronder  verweersters  recht  op  de  bijzondere  ontslagvergoeding  is  
ontstaan, zich niet heeft verwezenlijkt. 
De appelrechters schenden derhalve de artikelen 14, 16 en 17 van de wet van 19 maart  
1991  houdende  bijzondere  ontslagregeling  voor  de  personeelsafgevaardigden  in  de  
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de  
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden en de artikelen 6,  
1128,  1131,  1133,  1134,  2044,  2045  en  2052  van  het  Burgerlijk  Wetboek  door  te  
overwegen dat de personeelsafgevaardigde niet rechtsgeldig afstand kan doen van de bij  
artikel  17  van  de  wet  bedoelde  vergoeding  vooraleer  vaststaat  dat  hij  niet  zal  
gereïntegreerd  worden.  Het  arbeidshof  beslist  bijgevolg  ook  niet  naar  recht  dat  
verweerster  aanspraak  kan  maken  op  de  betaling  van  de  bijzondere  
ontslagbeschermingsvergoeding,  op grond dat verweerster afstand van die vergoeding  
heeft  gedaan  op  een  tijdstip  waarop  eiseres  verweerster  reeds  had  ontslagen,  maar  
verweersters  reïntegratie  nog  niet  had  geweigerd  (schending  van  alle  in  het  middel  
ingeroepen wetsbepalingen).
Derde onderdeel
Het  recht  op  de  bijzondere  ontslagbeschermingsvergoeding  van  een  ontslagen  
personeelsafgevaardigde vloeit voort uit een wetsbepaling van dwingend recht. Bijgevolg  
kan van het recht op deze vergoeding afstand worden gedaan, wanneer de betrokken  
werknemer zich niet meer in een band van ondergeschiktheid bevindt ten opzichte van zijn  
werkgever, dat wil zeggen in ieder geval op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst  
tussen partijen is beëindigd.
Het arbeidshof stelt  in uitdrukkelijke  bewoordingen vast dat verweerster  door eiseres  
werd ontslagen en pas daaropvolgend in een overeenkomst tussen partijen afstand heeft  
gedaan van de ontslagbeschermingsvergoeding.
Het arbeidshof beslist derhalve niet naar recht dat verweerster niet rechtsgeldig heeft  
verzaakt  aan  de  bijzondere  ontslagbeschermingsvergoeding,  hoewel  de  appelrechters  
vaststellen  dat  verweerster  die  afstand  heeft  gedaan  na  de  beëindiging  van  de  
arbeidsovereenkomst door eiseres (schending van de artikelen 6, 1128, 1131, 1133, 1134,  
2044, 2045 en 2052 van het Burgerlijk Wetboek). Het arbeidshof beslist bijgevolg ook  
niet naar recht dat verweerster aanspraak kan maken op de betaling van de bijzondere  
ontslagbeschermingsvergoeding  op grond dat  verweerster  afstand  van die  vergoeding  
heeft  gedaan op  een  tijdstip  waarop die  vergoeding  volgens  het  arbeidshof  nog  niet  
definitief en onherroepelijk was verworven door verweerster (schending van alle in het  
middel ingeroepen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
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Eerste onderdeel
1. De bij de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde bijzondere 
bescherming  tegen  ontslag  voor  de  personeelsafgevaardigden  in  de 
ondernemingsraden en in de comités voor bescherming en preventie op het werk, 
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, heeft  tot doel, enerzijds, 
aan de personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun opdracht in de 
onderneming  uit  te  oefenen,  en,  anderzijds,  de  volledige  vrijheid  van  de 
werknemers te waarborgen om zich kandidaat te stellen teneinde die opdracht uit 
te oefenen.
Die bescherming, waartoe de in artikel 14 van deze wet bepaalde mogelijkheid 
tot reïntegratie in de onderneming behoort, is in het algemeen belang ingevoerd 
en raakt dienvolgens de openbare orde.
2. De artikelen 2, §6, derde en zesde gedachtestreepje, 5, §3, tweede lid, en 8, 
eerste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, waarin gevallen zijn 
bepaald  waarin  de  arbeidsovereenkomst  van  een  beschermde  werknemer  met 
diens akkoord op een andere  wijze dan bepaald in artikel  2,  §1, kan worden 
beëindigd  en  de  bescherming  ten  einde  komt,  moeten  strikt  geïnterpreteerd 
worden  en  houden geenszins  in  dat  de  beschermde  werknemer  te  allen  tijde 
afstand kan doen van de door deze wet verleende bescherming.
3. Het openbare-orde-karakter van de wettelijke ontslagbescherming heeft niet 
tot gevolg dat alle uit die bescherming voortvloeiende rechten de openbare orde 
raken en niet vatbaar zijn voor afstand door de beschermde werknemer.
Van zodra de werkgever de ontslagprocedure niet heeft nageleefd en de tot de 
ontslagbescherming  behorende  mogelijke  reïntegratie  van  de  beschermde 
werknemer in de onderneming binnen de in de wet bepaalde termijnen niet meer 
kan worden gevraagd of niet is ingewilligd en derhalve de ontslagbescherming 
niet  haar  doel  heeft  bereikt,  worden  door  de  in  de  artikelen  16  en  17  Wet 
Ontslagregeling  Personeelsafgevaardigden  bepaalde  ontslagvergoedingen  nog 
slechts de particuliere belangen van de ontslagen werknemer beschermd.
Hieruit volgt dat de ontslagen beschermde werknemer vanaf dan zijn recht op de 
ontslagvergoeding definitief verworven heeft en ervan afstand kan doen.
Het onderdeel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
4.  Krachtens  artikel  17,  §1,  Wet  Ontslagregeling  Personeelsafgevaardigden 
moet, wanneer de werknemer of de werknemersorganisatie die zijn kandidatuur 
heeft  voorgedragen,  zijn  reïntegratie  binnen  de  in  artikel  14  vastgestelde 
termijnen  heeft  aangevraagd  en  deze  door  de  werkgever  niet  werd  aanvaard 
binnen  dertig  dagen  na  de  dag  waarop  het  verzoek  hem  bij  een  ter  post 
aangetekende  brief  werd  gezonden,  de  werkgever  aan  de  werknemer  de  bij 
artikel 16 bedoelde vergoeding betalen, evenals het loon voor het nog resterende 
gedeelte  van de periode  tot  het  einde van het  mandaat  van de leden die  het 
personeel  vertegenwoordigen  bij  de  verkiezingen  waarvoor  hij  kandidaat  is 
geweest.
5.  Deze  wetsbepaling  houdt  geen  ontbindende voorwaarde  in,  maar  stelt  een 
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vereiste voor de opeisbaarheid van de beschermingsvergoeding.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Derde onderdeel
6. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge het door de werkgever 
aan  de  beschermde  werknemer  gegeven  ontslag  doet  de  band  van 
ondergeschiktheid  verdwijnen,  wat  de  werknemer  dan  toelaat  rechtsgeldig 
afstand te doen van zijn op dat ogenblik verworven rechten, spruitende uit de 
arbeidsovereenkomst.
De  onregelmatige  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  van  een 
personeelsafgevaardigde  verleent  deze  werknemer  evenwel  nog  niet  de 
mogelijkheid  om  onmiddellijk  nadien  afstand  te  doen  van  de 
beschermingsvergoeding,  vermits  deze  vergoeding  op  dat  ogenblik  nog  niet 
verworven is maar slechts verworven wordt vanaf het ogenblik dat vaststaat dat 
hij  binnen  de  gestelde  termijnen  niet  in  de  onderneming  zal  gereïntegreerd 
worden.
Het onderdeel faalt naar recht.

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

16 mei  2011 – 3° kamer –  Voorzitter en verslaggever: R.  Boes,  afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: J.  Verbist en W. 
van Eeckhoutte.

Nr. 322

2° KAMER - 17 mei 2011

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGEL - KEUZE - CRITERIA - 
WETTIGHEIDSTOEZICHT - OMVANG

Zowel bij overtreding van de bestemmingsvoorschriften als voor de andere overtredingen  
is, meer nog dan de overtreding zelf, de omvang van de schade aan de plaatselijke ruimte -
lijke ordening bepalend voor de keuze van de herstelmaatregel; in beide gevallen blijven de  
evenredigheids- en redelijkheidstoets onverminderd van toepassing, moet het gevorderde  
herstel evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde aantasting van de ruimtelijke orde-
ning en moet de maatregel redelijk blijven in vergelijking tot de last die dit voor de betrok -
kene meebrengt1. (Art. 6.1.41, §1, 1° en 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

1 Zie: Cass. 4 feb. 2003, AR P.01.1462.N, AC, 2003, nr. 80; Cass. 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, nr. 
323 met concl. van advocaat-generaal DE SWAEF; Cass. 18 maart 2008, AR P.07.1509.N, AC, 2008, 
nr.  187;  Cass.  10  feb.  2009,  AR P.08.1163.N,  AC,  2009,  nr.  108  en  Cass.  17  feb.  2009,  AR 
P.08.1587.N, AC, 2009, nr. 131.



Nr. 322 - 17.5.11 HOF VAN CASSATIE 1241 

(J. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.11.0068.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, correctionele kamer, van 21 december 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 6.1.41, 
§1,  eerste  lid,  1°  en  2°,  Vlaamse  Codex  Ruimtelijke  Ordening:  bij  hun 
beoordeling  van  de  wettigheid  van  de  gevorderde  afbraak  oordelen  de 
appelrechters zowel dat "door het niet uitvoeren van het herstel van de plaats in 
de  oorspronkelijke  toestand  door  afbraak  van  de  constructies,  de  plaatselijke 
ordening hierdoor kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad" als 
"het  door de overheid gevorderde herstel beantwoordt aan de voorwaarde van 
evenredigheid tussen het voordeel van deze herstelmaatregel ter behoud van een 
goede ruimtelijke ordening en de last die daaruit voor de [eisers] voortvloeit"; 
deze oordelen zijn aan elkaar tegengesteld waarbij het ene oordeel verband houdt 
met de toets van de "niet-kennelijke onredelijkheid of onevenredigheid van de 
afbraakmaatregel",  overeenkomstig  artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid,  1°,  Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening enkel toepasselijk in geval van overtreding van de 
bestemmingsvoorschriften,  terwijl  het  andere  oordeel  betrekking  heeft  op  de 
"kennelijke onevenredigheid van de schade bij meerwaarde", die alleen geldt bij 
een  herstel  door  meerwaardebepaling  in  geval  van  overtredingen  bepaald  bij 
artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid,  2°,  Vlaamse  Codex  Ruimtelijke  Ordening;  de 
appelrechters die met dit onderscheid geen rekening houden en aldus te kennen 
geven dat de wettigheidstoets bij een vordering tot afbraak niet anders geschiedt 
voor inbreuken op de bestemmingsvoorschriften dan voor inbreuken op andere 
stedenbouwkundige  voorschriften  of  nog,  dat  de  toets  van  de  kennelijk 
onevenredige aantasting van de ruimtelijke ordening op hetzelfde neerkomt als 
de toets van de niet-kennelijke onredelijkheid van de afbraakmaatregel, schenden 
de  bepalingen  van  artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid,  1  °  en  2°,  Vlaamse  Codex 
Ruimtelijke Ordening, of hun motivering is op zijn minst dubbelzinnig.
2. Voor misdrijven die bestaan, of onder meer bestaan, uit het verrichten van 
handelingen in strijd met een stakingsbevel of met de bestemmingsvoorschriften 



1242 HOF VAN CASSATIE 17.5.11 - Nr. 322 

van  het  gebied,  verplicht  artikel  6.1.41,  §1,  1°,  Vlaamse  Codex  Ruimtelijke 
Ordening  hetzij  tot  een  herstel  in  de  oorspronkelijke  toestand  hetzij,  zo  dit 
kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, tot de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken. Voor de andere misdrijven dan deze vermeld in 
artikel 6.1.41, §1, 1°, bepaalt artikel 6.1.41, §1, 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening  dat  de  betaling  van  de  meerwaarde  wordt  gevorderd,  tenzij  wordt 
aangetoond  dat  de  plaatselijke  ordening  hierdoor  kennelijk  op  onevenredige 
wijze zou worden geschaad, in welk geval een van de maatregelen, vermeld in 
1°, wordt gevorderd.
De uitzonderingen op het principieel  te bevelen herstel overeenkomstig het in 
artikel  6.1.41,  §1,  1°  en  2°,  Vlaamse Codex Ruimtelijke  Ordening  gemaakte 
onderscheid,  tonen  aan  dat  de  omvang  van  de  schade  aan  de  plaatselijke 
ruimtelijke  ordening,  nog meer  dan  de  overtreding  zelf,  bepalend  is  voor  de 
keuze  van  de  herstelmaatregel,  zowel  bij  overtreding  van  de 
bestemmingsvoorschriften  (artikel  6.1.41,  §1,  1°)  als  voor  de  andere 
overtredingen (artikel 6.1.41, §1, 2°). In beide gevallen blijft de evenredigheids- 
en redelijkheidstoets onverminderd van toepassing: het gevorderde herstel moet 
evenredig  zijn  aan  de  in  concreto  vastgestelde  aantasting  van  de  ruimtelijke 
ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking tot de last die dit 
voor de betrokkene meebrengt.
3. Bij hun beoordeling van de wettigheid van de gevorderde afbraak oordelen de 
appelrechters dat  "door het niet  uitvoeren van het  herstel  van de plaats in de 
oorspronkelijke  toestand  door  afbraak  van  de  constructies,  de  plaatselijke 
ordening  hierdoor  kennelijk  op  onevenredige  wijze  zou  worden  geschaad", 
alsook "het door de overheid gevorderde herstel beantwoordt aan de voorwaarde 
van evenredigheid tussen het voordeel van deze herstelmaatregel ter behoud van 
een  goede  ruimtelijke  ordening  en  de  last  die  daaruit  voor  de  [eisers] 
voortvloeit".
4. Anders dan het onderdeel aanvoert, oordelen de appelrechters hiermede niet 
dat de belangenafweging niet anders geschiedt naargelang de inbreuk betrekking 
heeft  op  bestemmingsvoorschriften  (artikel  6.1.41,  §1,  1°,  Vlaamse  Codex 
Ruimtelijke Ordening) of op andere  stedenbouwkundige voorschriften (artikel 
6.1.41, §1, 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) of nog, dat de toets van de 
kennelijk  onevenredige  aantasting  van  de  ruimtelijke  ordening  in  geval  van 
principieel herstel door meerwaardebepaling op hetzelfde neerkomt als de toets 
van de niet-kennelijke onredelijkheid van de afbraakmaatregel.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
5. De appelrechters doen een belangenafweging in overeenstemming met zowel 
de  evenredigheidstoets  van  artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid,  1°,  Vlaamse  Codex 
Ruimtelijke Ordening als de evenredigheidtoets van artikel 6.1.41, §1, eerste lid, 
2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarbij zij,  gelet  op de in concreto 
vastgestelde  ernst  van  de  aantasting  van  de  plaatselijke  ruimtelijke  ordening, 
oordelen dat niet een meerwaardebepaling maar enkel een herstel door afbraak 
naar  redelijkheid te verantwoorden is en het  niet-bevelen van deze maatregel  
kennelijk tot een (blijvende) onevenredige schade van de ruimtelijke ordening 
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zou leiden.
6.  Voormelde vaststelling van schade aan de plaatselijke ruimtelijke ordening 
volstaat  om het  bevolen  herstel  naar  recht  te  verantwoorden,  zonder  dat  de 
appelrechters de evenredigheidstoets die zij uitvoeren nader moeten toelichten in 
functie van de gepleegde overtreding en de modaliteiten zoals bepaald in artikel 
6.1.41, §1, eerste lid, 1° en 2°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
In  zoverre  wordt  aangevoerd  dat  de  appelrechters  bij  het  uitvoeren  van  de 
evenredigheidstoets nalaten rekening te houden met de aard van de gepleegde 
overtreding en de daaruit volgende verschillende modaliteiten van uitvoering van 
deze  toets,  zoals  bepaald  in  artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid,  1°  en  2°,  Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
7.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  6.1.41,  §1,  eerste  lid,  2°, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: het arrest oordeelt onterecht dat wanneer 
de inbreuk betrekking heeft op voorschriften inzake afmetingen en inplanting, 
waarvoor het herstel principieel bestaat in de betaling van een meerwaarde, het 
voor de motivering van de vordering tot volledige afbraak volstaat te vermelden 
waaruit de inbreuk materieel en juridisch bestaat.
8. De appelrechters oordelen dat de gevorderde afbraakmaatregel  wettig is op 
grond  van  hun  vaststellingen,  niet  alleen  dat  de  bouw-  en 
verkavelingvoorschriften  werden  overtreden  maar  ook  dat  vaststaat  dat  de 
gevolgen van die aard zijn dat bij het niet uitvoeren van het herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke toestand door afbraak van de constructies, de plaatselijke 
ordening hierdoor kennelijke op onevenredige wijze zou worden geschaad.
Het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest en mist feitelijke 
grondslag.

Derde onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest stelt 
enkel de onwettigheid van de constructies wegens hun onwettige afmetingen en 
inplanting vast en poneert zonder meer dat de niet-afbraak kennelijk onevenredig 
zou  zijn  of  dat  de  afbraak  niet  kennelijk  onredelijk  is;  hoewel  hiertoe 
uitgenodigd door de conclusie van de eisers en door het andersluidend advies 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, onderzoekt het arrest niet in concreto 
hoe  ernstig  de  inbreuk  is,  noch  welke  de  impact  ervan  is  op  de  plaatselijke 
ruimtelijke ordening; bij gebrek aan motivering in concreto laat het arrest niet 
toe na te gaan of zijn besluit over de gevorderde afbraakmaatregel wettig is. 
10.  Na  een  omstandige  beschrijving  van  eisers'  overtredingen  op  de 
vergunningsplicht,  de  stedenbouwkundige  vergunning  en  de 
verkavelingvergunning,  oordeelt  het  arrest:  "Het  staat  vast  dat  door  het  niet 
uitvoeren  van  het  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  door 
afbraak  van  de  constructies,  de  plaatselijke  ordening  hierdoor  kennelijk  op 
onevenredige wijze zou worden geschaad."
Dit betreft geen "zuiver theoretische beschouwing" met betrekking tot een nog te 
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verrichten evenredigheidtoets, maar een concrete beoordeling van de ernst van 
de gepleegde overtredingen en de impact  ervan op de plaatselijke ruimtelijke 
ordening,  met als  besluit  dat  eisers'  verweer  dat  het  behoud van de onwettig 
opgerichte  constructies  voor  de  ruimtelijke  ordening  geen  kennelijk 
onevenredige schade kon meebrengen, moet worden verworpen.
De appelrechters verantwoorden zodoende hun beslissing naar recht, zonder dat 
zij  daarbij  bijzonder hoefden te antwoorden  op de in het  onderdeel  vermelde 
argumenten die slechts ter ondersteuning van dit verweer van de eisers werden 
aangevoerd zonder zelf afzonderlijke verweermiddelen uit te maken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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.

17 mei 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: C. Baets en H. 
Geinger.

Nr. 323

2° KAMER - 17 mei 2011

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - DERDE - VRIJWILLIGE OF 
GEDWONGEN TUSSENKOMST - VOORWAARDE - TOEPASSING

2º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VERBEURDVERKLARING - DERDE - VRIJWILLIGE OF 
GEDWONGEN TUSSENKOMST - VOORWAARDE - TOEPASSING

3º HELING - WITWASSEN - VOORWERP VAN HET MISDRIJF - VERBEURDVERKLARING - DERDE - 
VRIJWILLIGE OF GEDWONGEN TUSSENKOMST - VOORWAARDE - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Uit artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging  
door de Wet van 10 mei 2007, volgt dat indien de rechter een verbeurdverklaring uitspreekt  
die een derde kan benadelen, die derde tot het geding moet worden toegelaten of dat hij  
erin  kan worden  geroepen;  wanneer  die  derde een medebeklaagde is  die  in  hetzelfde  
geding wegens andere misdrijven is vervolgd en tegen wie de verbeurdverklaring niet is  
uitgesproken, heeft ook hij het vereiste belang om die maatregel aan te vechten1. (Art. 505, 
derde lid, Strafwetboek; zoals van toepassing vóór de wijziging door de, Wet 10 mei 2007)

(H. e.a.)

1 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e Ed., Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 2308; zie 
thans: art. 505, zesde lid, Strafwetboek.
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ARREST

(AR P.11.0339.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 januari 2011.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel
1.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  6  EVRM,  artikel  5ter 
Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering,  artikel  203  Wetboek  van 
Strafvordering, artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de 
wijziging ervan door de wet van 10 mei 2007 (hierna artikel 505, derde lid, (oud) 
Strafwetboek),  en  artikel  505,  zesde  lid,  Strafwetboek,  in  zijn  huidige  versie 
(hierna artikel 505, zesde lid, (nieuw) Strafwetboek), alsmede miskenning van 
het  algemene  rechtsbeginsel  houdende  eerbiediging  van  het  recht  van 
verdediging: het arrest oordeelt ten onrechte dat het hoger beroep van de eisers 
niet  ontvankelijk  is  daar  de  eisers  noch  vervolgd  noch  veroordeeld  werden 
wegens witwasmisdrijven en de geldsommen, voorwerp van het misdrijf witwas, 
enkel  verbeurd  verklaard  werden  in  hoofde  van  een  medebeklaagde;  in  de 
verbeurdverklaarde geldsommen is een bedrag begrepen dat bij de eisers werd in 
beslaggenomen  zodat  die  verbeurdverklaring  de  rechten  van  de  eisers  kan 
schaden;  het  recht  van  verdediging  en  het  recht  op  toegang  tot  de  rechter 
vereisen dat de eisers moeten kunnen opkomen tegen die verbeurdverklaring.
2. Artikel 505, derde lid, (oud) Strafwetboek, zoals hier van toepassing, bepaalt: 
"De zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel maken het voorwerp uit van 
de misdrijven die gedekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 
1°, en zij worden verbeurd verklaard, ook indien zij geen eigendom zijn van de 
veroordeelde,  zonder  dat  deze  verbeurdverklaring  nochtans  de  rechten  van 
derden op de goederen die het voorwerp uitmaken van de verbeurdverklaring, 
schaadt." Artikel 505, zesde lid, (nieuw) Strafwetboek heeft wat de rechten van 
derden betreft dezelfde strekking.
3. Uit deze bepaling volgt dat indien de rechter een verbeurdverklaring uitspreekt 
die een derde kan benadelen, die derde tot het geding moet worden toegelaten of 
erin  kan  worden  geroepen.  Wanneer  die  derde  een  medebeklaagde  is  die  in 
hetzelfde  geding  wegens  andere  misdrijven  is  vervolgd  en  tegen  wie  de 
verbeurdverklaring niet is uitgesproken, heeft ook hij het vereiste belang om die 
maatregel aan te vechten. Zijn recht op toegang tot de rechter en zijn recht van 
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verdediging vereisen dat hij tegen die beslissing van verbeurdverklaring hoger 
beroep kan instellen teneinde die maatregel te betwisten.
4. Uit de stukken van het strafdossier blijkt dat:
- de eisers vervolgd werden wegens andere misdrijven dan deze van witwas en 
het beroepen vonnis ten aanzien van de eisers daarvoor de opschorting van de 
uitspraak gelast; 
-  het  beroepen  vonnis  een  medebeklaagde  tot  straf  veroordeelt  wegens 
witwasmisdrijven en daarvoor tegen hem de verbeurverklaring beveelt van een 
bedrag van 326.580,90 euro met dien verstande dat in dat bedrag begrepen is het 
bedrag van 164.022 euro dat reeds in beslag genomen was;
- de eisers tegen dat vonnis hoger beroep hebben ingesteld en hun rechtsmiddel 
hebben  beperkt  tot  de  straftoemeting,  meer  bepaald  in  zoverre  de 
verbeurdverklaring hen raakt.
5.  Uit  de stukken blijkt  eveneens  dat  de eisers  voor de appelrechters  hebben 
aangevoerd dat in het inbeslaggenomen bedrag van 164.022 euro zich een bedrag 
van 105.077 euro bevindt dat  bij  hen in beslag genomen werd,  zodat  zij  het  
slachtoffer  zijn  van  de  verplichte  verbeurdverklaring  die  ten  laste  van  de 
medebeklaagde is uitgesproken. Aldus hebben de eisers aangevoerd dat de tegen 
een medebeklaagde uitgesproken verbeurdverklaring van aard is hun rechten te 
schaden.
6. Het arrest, dat de aanvoering van de eisers dat de verbeurdverklaring onder 
meer slaat op een bedrag van 105.077 euro dat bij hen in beslag genomen werd, 
niet  tegenspreekt,  oordeelt  dat  hun hoger  beroep niet  ontvankelijk is  daar  zij 
noch  vervolgd  noch  veroordeeld  zijn  wegens  witwasmisdrijven  en  de 
geldsommen enkel ten laste van een medebeklaagde werden in beslag genomen. 
Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond

Tweede onderdeel
7. Gelet  op de hierna uit  te spreken vernietiging,  behoeft  het  onderdeel  geen 
antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal 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.

17 mei 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P. 
Maffei  –  Gelijkluidende  conclusie: M.  Timperman,  advocaat-generaal  –  Advocaat: J. 
Verbist.
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Nr. 324

2° KAMER - 18 mei 2011

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
NIETIGE GEGEVENS - BEWIJZEN OPGELEVERD DOOR HET REGELMATIG VERRICHTE ONDERZOEK - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING

3º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - NIETIGE GEGEVENS - BEWIJZEN OPGELEVERD 
DOOR HET REGELMATIG VERRICHTE ONDERZOEK - GEVOLG

4º AMBTENAAR — ALLERLEI - VERDUISTERING - BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - 
OPENBARE GELDEN - PRECAIR BEZIT

5º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VERDUISTERING DOOR EEN AMBTENAAR - 
BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - OPENBARE GELDEN - PRECAIR BEZIT

6º AMBTENAAR — AMBTENAAR (RIJK) - BURGEMEESTER - VERDUISTERING - 
BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - GEMEENTEGELDEN - PRECAIR BEZIT

7º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VERDUISTERING DOOR EEN AMBTENAAR - 
BURGEMEESTER - BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - GEMEENTEGELDEN - PRECAIR BEZIT

8º GEMEENTE - BURGEMEESTER - VERDUISTERING - BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - 
GEMEENTEGELDEN - PRECAIR BEZIT

9º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN DE 
ONSCHENDBAARHEID - PROCEDURE - BEHANDELING MET GESLOTEN DEUREN - GEHEIME STEMMING

10º STRAFVORDERING - INSTELLING - IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - 
VERZOEK TOT OPHEFFING VAN DE ONSCHENDBAARHEID - PROCEDURE - BEHANDELING MET GESLOTEN 
DEUREN - GEHEIME STEMMING

1º  De rechter  kan weigeren  een bewijs  te weren dat  door  een onrechtmatige  daad is  
verkregen wanneer de derde, via wie dat bewijs bij de speurders terecht is gekomen, zelf  
geen onrechtmatige daden heeft gesteld1.

2º en 3° Wanneer de rechter beslist dat er geen oorzakelijk verband is tussen nietige gege-
vens en de bewijzen die het regelmatig verrichte onderzoek heeft opgeleverd, kan hij naar  
recht beslissen dat de strafvordering ontvankelijk is.

4º en 5° Artikel 240 van het Strafwetboek straft met name iedereen die een openbaar ambt  
bekleedt en die bedrieglijk openbare gelden die hij krachtens of uit hoofde van zijn ambt  
onder zich heeft, aan hun bestemming onttrekt of die gelden voor een ander doel aanwendt  
dan datgene waarvoor zij waren voorzien; de dader dient dus het precair bezit te hebben  
gehad van het bedoelde goed ofwel door de bewaargeving of de lichamelijke overdracht  
van de zaak ofwel door de overdracht van rechten die verbonden zijn aan het gebruik of het  
beheer ervan2.

6º,  7°  en 8°  De burgemeester,  in  zijn  hoedanigheid  van voorzitter  van het  college van  
burgemeester en schepenen, beheert de gemeentelijke uitgaven samen met de leden van  
dat college en in de zin van artikel 240 van het Strafwetboek, hij heeft het precair bezit van  
de op de begroting ingeschreven gelden van de gemeente die bestemd zijn om de lonen  

1 Cass. 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, AC, 2001, nr. 91, RW, 2002-2003, 
p. 1624 e.v., noot J. VAN DONINCK. 
2 Vgl. Cass. 31 mei 2006, AR P.06.0238.F, AC, 2006, nr. 299.
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van de arbeiders uit te betalen. (Artt. 123, 4° en 247, eerste lid, Nieuwe Gemeentewet)

9º en 10° Noch de artikelen 59 en 120 van de Grondwet noch enig algemeen rechtsbe-
ginsel leggen de verplichting op om de beraadslaging over het verzoek tot opheffing van de  
onschendbaarheid van een lid van een parlementaire vergadering, met gesloten deuren te  
laten plaatsvinden en de stemming in het geheim te laten verlopen.

(A. T. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT nv)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.2049.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
correctionele kamer, van 24 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

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

Eerste middel
Het middel dat aanvoert dat de artikelen 6.1 en 8 EVRM en artikel 14 IVBPR 
zijn geschonden en dat het recht van verdediging is miskend, verwijt het arrest  
dat het de vervolgingen ontvankelijk verklaart.

Eerste onderdeel
De eiser  verwijt  de appelrechters  dat  zij,  na de vertrouwelijke nota en de op 
onrechtmatige wijze door de aangever vergaarde stukken te hebben geweerd, de 
gevolgen van die nietigheid voor de overige stukken van het dossier niet hebben 
onderzocht.
In zoverre het middel aanvoert dat het gerechtelijk vooronderzoek uitsluitend op 
klacht van de aangever werd geopend, vereist het onderzoek ervan een nazicht 
van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is, en is het bijgevolg 
niet ontvankelijk.
De rechter kan weigeren een bewijs te weren dat door een ongeoorloofde daad is 
verkregen  wanneer  de  derde,  via  wie  dat  bewijs  bij  de  speurders  terecht  is 
gekomen, zelf geen uitstaans heeft met enige onrechtmatige handeling.
Het hof van beroep heeft eerst beslist dat de vervolging gegrond was op de door 
de  Waalse  huisvestingsmaatschappij  verrichte  doorlichting  waartegen 
overeenkomstig  artikel  29  Wetboek  van  Strafvordering  officieel  aangifte  is 
gedaan, en op andere stukken die de aangever de speurders heeft doen toekomen 
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en die volgens het dossier van onverdachte oorsprong zijn. Het vermeldt tevens 
dat, ook al zou de voormelde doorlichting zijn opgestart op grond van de uit het  
debat  geweerde  stukken,  de  Waalse  huisvestingsmaatschappij  dan  nog  geen 
uitstaans heeft met de ongeoorloofde daad, zodat het bewijs ontvankelijk is. Het 
heeft vervolgens de vertrouwelijke nota samen met de ringmap geweerd en die 
aan de procureur des Konings meegedeeld met de vermelding dat de auteur van 
de  nota op bedrieglijke  wijze in  bezit  was gekomen van de bij  zijn  zending 
gevoegde stukken. Het heeft ten slotte beslist geen acht te slaan op de gedeelten 
van de door de speurders opgestelde processen-verbaal die op die stukken waren 
gebaseerd.
Het  arrest  beslist  aldus  dat  er  geen  oorzakelijk  verband  is  tussen  de  nietige 
gegevens  en  de  bewijzen  die  het  regelmatig  verrichte  onderzoek  heeft 
opgeleverd,  zodat  het  hof  van  beroep,  zonder  het  recht  van  verdediging  te 
miskennen  of  de  in  het  middel  bedoelde  wetsbepalingen  te  schenden,  heeft 
beslist dat de strafvordering tegen de eiser ontvankelijk was.
Voor het overige blijkt niet uit het arrest, en de eiser voert dat ook niet aan, dat 
de appelrechters zich tot staving van hun overtuiging zouden gebaseerd hebben 
op gegevens uit de processen-verbaal die zij beslist hadden niet in aanmerking te 
nemen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het niet vaststelt dat de onderzoekshandelingen het 
gevolg zijn van een nietige klacht en dat het de vervolging niet onontvankelijk 
verklaart.
Aangezien de appelrechters hebben vastgesteld dat de vervolging niet op de door 
hen afgewezen aangifte is gegrond maar op een onderzoek dat gebaseerd is op 
een op regelmatige wijze aan het openbaar ministerie meegedeelde doorlichting, 
beslissen zij, zonder de aangevoerde wetsbepalingen te schenden of het recht van 
verdediging te miskennen, dat de strafvordering ontvankelijk was.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel
Wanneer de rechter vaststelt dat de vervolging niet op een ongeoorloofde daad is 
gegrond maar op inlichtingen die vergaard zijn door iemand die daarmee geen 
uitstaans  heeft,  dient  hij  niet  te  onderzoeken  of  de  persoon  die  de 
onregelmatigheid heeft gepleegd, dat gedaan heeft met de bedoeling om de feiten 
bij het gerecht aan te geven.
Het onderdeel dat op de bewering van het tegendeel berust, faalt naar recht.

Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het artikel 240 Strafwetboek schendt door de 
eiser  schuldig  te  verklaren  aan  verduistering  van  de  gemeentegelden  die  als 
vergoeding  van  de  gemeentelijke  ambtenaren  en  van  het  wijkbeheer  zijn 
uitgegeven voor prestaties die deel uitmaken van zijn kiescampagne, zonder vast 
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te stellen dat hij de verduisterde goederen in zijn bezit heeft gehad.
Die  bepaling  straft  met  name  ieder  die  een  openbaar  ambt  uitoefent,  die 
bedrieglijk openbare gelden die hij krachtens of uit hoofde van zijn ambt onder 
zich  heeft,  aan  hun  bestemming  onttrekt  of  die  gelden  voor  een  ander  doel 
aanwendt dan datgene waarvoor zij waren voorzien.
De dader dient  dus het  precair  bezit  te hebben gehad van het  bedoelde goed 
ofwel door de bewaargeving of de fysieke overdracht van de zaak ofwel door de 
overdracht van rechten die verbonden zijn aan het gebruik of het beheer ervan.
Krachtens  artikel  247,  eerste  lid,  Nieuwe  Gemeentewet,  die  te  dezen  van 
toepassing is, mag geen betaling uit de gemeentekas geschieden dan op grond 
van  een  op  de  begroting  voorkomende  post,  een  bijzonder  krediet  of  een 
voorlopig krediet, toegestaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen die de 
Koning bepaalt.  Het  tweede  lid  van  dat  artikel  bepaalt  dat  de  leden  van  het 
college van burgemeester en schepenen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de 
uitgaven die zij in strijd met het eerste lid hebben gedaan of bevolen.
Daarnaast bepaalt artikel 123, 4°, van de voormelde wet dat dit college met name 
belast is met de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de 
gemeente.
Daaruit volgt dat de burgemeester, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het 
voormelde  college,  samen  met  de  leden  van  dat  college,  de  gemeentelijke 
uitgaven beheert en het precair bezit heeft van de op de begroting ingeschreven 
gelden van de gemeente, in de zin van artikel 240 Strafwetboek.
Door de aldus omschreven telastlegging bewezen te verklaren, stelt het arrest  
vast dat de eiser de feiten in zijn hoedanigheid van burgemeester en voorzitter 
van de sociale huisvestingsmaatschappij heeft gepleegd en dat daarom de gelden 
die contractueel bestemd waren om de lonen van de arbeiders uit te betalen, in 
zijn materieel of juridisch bezit zijn geweest.
Die vaststellingen verantwoorden de beslissing naar recht volgens welke de eiser 
de gemeentelijke gelden heeft verduisterd, ten bedrage van de waarde van de in 
zijn voordeel geleverde onverschuldigde prestaties.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel
Het middel voert aan dat, aangezien de opheffing van de onschendbaarheid die 
de eiser als lid van het Parlement van de Franstalige Gemeenschap genoot, werd 
beslist  op een openbare zitting van die vergadering,  de appelrechters  door de 
strafvordering ontvankelijk te verklaren, de artikelen 58, 59 en 120 Grondwet 
schenden, afzonderlijk of samen gelezen met de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Wat  dat  betreft  zet  het  in  substantie  uiteen  dat  het  arrest  artikel  33  van  het 
reglement  van  bovengenoemd parlement  buiten  toepassing  had  moeten  laten. 
Aangezien die bepaling de openbaarheid van de zitting niet uitsluit, miskent zij 
volgens  het  middel  immers  "het  algemeen  rechtsbeginsel  van  de  geheime 
stemming met  gesloten  deuren"  alsook de  beginselen  van  gelijkheid  en  niet-
discriminatie ten opzichte van de procedure die wordt gevolgd voor de opheffing 
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van de onschendbaarheid van de leden van de federale kamers en van het Waals 
Parlement  alsook voor de machtiging om leden van de federale,  regionale  of 
gemeenschapsregering te vervolgen.
De artikelen 58, 59 en 120 Grondwet waarborgen de onschendbaarheid van de 
parlementsleden en regelen de procedure om die op te heffen, terwijl artikel 103 
betrekking heeft op het verzoek om een minister te mogen vervolgen. De in de 
voormelde bepalingen bedoelde personen zijn aldus niet vergelijkbaar.
Noch  de  voormelde  artikelen  59  en  120  noch  enig  algemeen  rechtsbeginsel 
leggen de verplichting op om de beraadslaging over het verzoek tot opheffing 
van  de onschendbaarheid  van  een lid  van een  parlementaire  vergadering  met 
gesloten  deuren  te laten plaatsvinden en de stemming in het  geheim te laten 
verlopen.
Bovendien  voorziet  artikel  160 van het  reglement  van de  Kamer  niet  in  een 
behandeling met gesloten deuren.
Ten slotte, in de materies waar de gewesten en de gemeenschappen, zoals hier, 
zélf bevoegd zijn om het reglement  van hun parlementaire  vergadering op te 
stellen, is een verschillende behandeling geoorloofd wegens de autonomie die 
hen door of krachtens de Grondwet is toegekend. Een dergelijk verschil kan op 
zich niet als strijdig met het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie worden 
aangemerkt.
Het middel faalt naar recht.

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

B.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissingen  die  op  de  
burgerlijke rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser, uitspraak doen  
over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiser voert geen bijzonder middel aan.

2. de omvang van de schade
Het  arrest  kent  de  verweerster  een  provisionele  vergoeding  toe  en  houdt  de 
uitspraak aan over de overige punten van de vordering.
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de in het tweede lid van dat 
artikel bepaalde gevallen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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18  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  J.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: B. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: L. Kennes, Brussel, A. Marc, Brussel, F. Vansiliette, Brussel en E. 
Lemmens, Luik.

Nr. 325

2° KAMER - 18 mei 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ONONTBEERLIJKE MAATREGEL 
OM DE WAARHEID TE ONTHULLEN - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN 
OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ONONTBEERLIJKE MAATREGEL OM DE 
WAARHEID TE ONTHULLEN - DRAAGWIJDTE

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ONONTBEERLIJKE MAATREGEL 
OM DE WAARHEID TE ONTHULLEN - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Strafvordering, legt  
op straffe van nietigheid de verplichting op om in de beschikking waarbij de telefoontap  
wordt bevolen, de redenen op te geven waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waar-
heid te onthullen; de onderzoeksrechter die in zijn beschikking vaststelt  dat de gewone  
onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zijn, gelet met name op de feiten die dienen opgehel-
derd te worden of de wijze waarop ze zijn gepleegd, voldoet aan die verplichting1.

(Y. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0138.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, correctionele kamer, van 15 december 2010.
De eiser Y. E. K. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. De cassatieberoepen van A. Y. en M. B. A. D., gericht tegen de veroordelende  

1 Zie Cass. 4 sept. 2007, AR P.07.0894.F, AC, 2007, nr. 385; Cass. 16 sept. 2008, AR P.08.0620.N, 
AC, nr. 477, RW, 2009-2010, p. 834, noot F. VANNESTE, "De motivering van het subsidiariteitsbeginsel 
bij een afluistermaatregel".
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beslissingen op de tegen hen ingestelde strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

B. Het cassatieberoep van Y. E. K., gericht tegen de veroordelende beslissing op  
de tegen hem ingestelde strafvordering
Artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvordering legt op straffe 
van nietigheid de verplichting op om in de beschikking waarbij de telefoontap 
wordt bevolen, de redenen op te geven waarom de maatregel onontbeerlijk is om 
de waarheid aan de dag te brengen.
De  onderzoeksrechter  die  in  zijn  beschikking  vaststelt  dat  de  gewone 
onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zijn, gelet met name op de feiten die dienen 
opgehelderd  te worden of de wijze waarop  ze zijn gepleegd,  voldoet aan die 
verplichting.
Na  erop  te  hebben  gewezen  dat  er  ernstige  aanwijzingen  bestaan  dat  een 
vereniging van boosdoeners werd opgericht om voertuigen te stelen en daarmee 
een internationale handel op te zetten, vermeldt de door de eiser bekritiseerde 
beschikking dat de gewone onderzoeksmiddelen niet volstaan om de waarheid 
aan de dag te brengen, rekening houdend met de omvang van de trafiek, het feit 
dat het overgrote gedeelte van die activiteit telefonisch verloopt en dat zij die 
daarvan worden verdacht vaak van mobiele telefoon wisselen om aan opsporing 
te ontkomen.
Het  middel  dat  aan  de  beschikking  een  motiveringsgebrek  toeschrijft  dat  na 
lezing van dat stuk niet wordt bevestigd, mist feitelijke grondslag. 
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 in de kosten van hun cassatieberoep.

18  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  J.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal 
– Advocaat: C. Vergauwen, Brussel.

Nr. 326

1° KAMER - 19 mei 2011

1º OVEREENKOMST — EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - WEDERKERIG CONTRACT 
MET DOORLOPENDE PRESTATIES - ONTBINDING - GEVOLGEN - TIJDSTIP

2º OVEREENKOMST — EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - WEDERKERIG CONTRACT 
MET DOORLOPENDE PRESTATIES - ONTBINDING - TERUGWERKENDE KRACHT - VOORWAARDE
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3º OVEREENKOMST — EINDE - GERECHTELIJKE ONTBINDING - VORDERING IN RECHTE - 
WEDERKERIG CONTRACT MET DOORLOPENDE PRESTATIES - ANDERE OORZAAK - GEVOLG VOOR DE 
VORDERING

1º De ontbinding van een wederkerig contract heeft, in beginsel, ex tunc uitwerking en heeft  
tot gevolg dat de partijen opnieuw in dezelfde toestand moeten worden geplaatst als die  
waarin zij  niet hadden gecontracteerd; zij  mag echter niet  leiden tot vernietiging van de  
wederzijdse prestaties die ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht, wanneer ze niet  
kunnen worden teruggegeven1. (Art. 1184, BW)

2º De gerechtelijke ontbinding van een contract met doorlopende prestaties kan ook terug-
werkende kracht hebben vanaf het ogenblik dat de uitvoering van de overeenkomst niet  
meer wordt nagestreefd en er bijgevolg geen reden tot teruggave is2. (Art. 1184, BW)

3º Door de beëindiging van een contract met doorlopende prestaties om een andere reden  
op de datum waarop de gerechtelijke ontbinding uitwerking moet hebben, verdwijnt  het  
voorwerp van de vordering tot die ontbinding niet3. (Art. 1184, BW)

(L. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0645.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen van 13 mei 2009.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In hun cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit 
arrest is gevoegd, voeren de eisers een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

Tweede onderdeel
De ontbinding van een wederkerig contract met toepassing van artikel 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek heeft, in beginsel, ex tunc uitwerking en heeft tot gevolg 
dat de partijen opnieuw in dezelfde toestand moeten worden geplaatst  als die 
waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd.
Zij mag echter niet leiden tot vernietiging van de wederzijdse prestaties die ter 
uitvoering van de overeenkomst zijn verricht, wanneer ze niet kunnen worden 
teruggegeven.
Daaruit volgt dat de gerechtelijke ontbinding van een contract met doorlopende 
prestaties  ook  terugwerkende  kracht  kan  hebben  vanaf  het  ogenblik  dat  de 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. 326. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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uitvoering van de overeenkomst  niet  meer wordt  nagestreefd  en  er  bijgevolg 
geen reden tot teruggave is.
Door de beëindiging van het contract om een andere reden op de datum waarop 
de gerechtelijke ontbinding uitwerking moet hebben, verdwijnt het voorwerp van 
de vordering tot die ontbinding niet. 
Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerders, verhuurders, op 10 september 
2003 een vordering hebben ingesteld tot ontbinding van het huurcontract tussen 
partijen  ten  nadele  van  de  eiseres  en  hun  tijdens  het  geding  kennis  hebben 
gegeven  van  een  opzegging  vanaf  30  april  2007  wegens  persoonlijke 
ingebruikneming. 
Het  overweegt  dat  de  tekortkomingen  van  de  eisers  de  ontbinding  van  de 
huurovereenkomst  rechtvaardigen  en  dat  zij  uitwerking  moet  hebben  op 
voornoemde datum van 30 april 2007.
Het  bestreden  vonnis  dat  vermeldt  dat  "de  omstandigheid  dat  de  eigenaars 
gezorgd  hebben  voor  de  vrijwaring  van  hun  rechten  [door  die  opzegging  te 
geven]  niet  in  de  weg  staat"  aan  de  ontbinding  van  de  huurovereenkomst, 
verantwoordt naar recht zijn beslissing om die ontbinding uit te spreken en de 
eisers  te veroordelen tot betaling van een vergoeding wegens beëindiging ten 
gevolge van die ontbinding.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

19 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: S. 
Velu  –  Gelijkluidende  conclusie: J.  M.  Genicot,  advocaat-generaal  –  Advocaat: M. 
Mahieu.

Nr. 327

1° KAMER - 19 mei 2011

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JULI 2002 - 
BEKRACHTIGINGSWET - UITWERKING

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JULI 2002 - 
BEKRACHTIGINGSWET - TERUGWERKENDE KRACHT - GEVOLG

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JULI 2002 - 
BEKRACHTIGINGSWET - GEVOLG - AARD VAN DE BEKRACHTIGDE BEPALING
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4º ENERGIE - WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 
JULI 2002 - BEKRACHTIGINGSWET - GEVOLG - AARD VAN HET BEKRACHTIGDE KONINKLIJK BESLUIT

1º Uit de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 volgt dat de wetgever aan  
dat koninklijk besluit de waarde van een wet heeft toegekend1. (Art. 53, Wet 21 dec. 2007)

2º De retroactiviteit die aan de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 werd  
toegekend, heeft tot gevolg dat voornoemd koninklijk besluit geacht moet worden van meet  
af aan de waarde van een wet te hebben gehad2. (Artt. 53 en 54, Wet 21 dec. 2007)

3º en 4° Het koninklijk besluit van 11 juli 2002, dat kracht van wet heeft, is geen uitvoerings-
besluit als bedoeld in artikel 31 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van  
de elektriciteitsmarkt3. (Artt. 53 en 54, Wet 21 dec. 2007; Art. 31, Wet 29 april 1999)

(COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS T. TECTEO cvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 11 februari 2010.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, §5 (zoals hersteld door artikel 53 van de wet van 21 december 2007  
houdende diverse bepalingen), en 31, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende  
de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet);
- artikel 53 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (hierna de  
wet van 21 december 2007);
-  artikel  13,  §1,  van het  koninklijk  besluit  van 11 juli  2002 betreffende de algemene  
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting  
op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de  
beheerders  van  deze  netten  en  inzake  de  boekhouding  van  de  beheerders  van  de  
distributienetten voor elektriciteit  (zoals bekrachtigd bij  artikel  53 van de wet van 21  
december 2007) (hierna: het tariefbesluit).
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  vernietigt  de  beslissing  ref.  (B)  080306-CDC-646E/09  van  de  
[eiseres]  van  20  maart  2008  omdat  zij  haar  bevoegdheid  heeft  overschreden  door  
toepassing te maken van artikel 31 van de elektriciteitswet. Het baseert zijn beslissing op  
de onderstaande redenen:
"De bestreden handeling maakt toepassing van artikel 31 van de elektriciteitswet nadat  
zij had vastgesteld dat [de verweerster] niets had ondernomen na de ingebrekestelling die  

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 327.
2 Ibid.
3 Ibid.
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haar werd toegezonden toen de [eiseres]  had vastgesteld dat [de verweerster]  een in  
artikel 13 van 'het tariefbesluit' bedoelde rapportering niet had overgemaakt.
Genoemd artikel 13, §1, luidt als volgt: 'Uiterlijk op 14 februari en 14 augustus van elk  
jaar  maakt  elke  distributienetbeheerder  een  semestriële  rapportering  over  aan  de  
commissie  over  de  exploitatieresultaten  van  het  distributienet  gedurende  het  voorbije  
semester (...)'. 
Paragraaf 3 van dat artikel luidt als volgt: 'Tegelijkertijd met de semestriële rapportering  
op 14 februari van elk jaar maakt de betrokken distributienetbeheerder aan de commissie  
een jaarlijkse rapportering over de exploitatieresultaten van het distributienet van het  
voorbije exploitatiejaar over'.
26. Luidens artikel 31 van de elektriciteitswet kan de [eiseres] elke in België gevestigde  
natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving 'van specifieke bepalingen van deze  
wet of de uitvoeringsbesluiten ervan binnen de termijn bepaald door de commissie'. Dat  
artikel vermeldt tevens: 'Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke  
blijft, kan de commissie, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren  
werd opgeroepen, een administratieve geldboete opleggen (...)'. 
Artikel 25 van het tariefbesluit van 11 juli 2002 bevat een zogenaamde 'straf'bepaling die  
als  volgt  luidt:  'De  personen  die  nalaten  of  weigeren  de  commissie  de  informatie  te  
verstrekken die  zij  vraagt  en die zij  gehouden zijn  mee te  delen krachtens dit  besluit  
worden gestraft met een geldboete van 1,24 euro tot 495,79 euro'. 
27. Aangezien voornoemd koninklijk besluit van 11 juli 2002 onwettig werd bevonden en  
het hof van beroep daarom geweigerd heeft ervan toepassing te maken, heeft de wetgever  
dat koninklijk besluit bekrachtigd. 
Daartoe heeft artikel 53 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen  
in artikel 12 van de elektriciteitswet een §5 hersteld die als volgt luidt: 
'§5. Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de  
basisprincipes  en  procedures  inzake  de  tarieven  voor  de  aansluiting  op  de  
distributienetten  en  het  gebruik  ervan,  de  ondersteunende  diensten  geleverd  door  de  
beheerders  van  deze  netten  en  inzake  de  boekhouding  van  de  beheerders  van  de  
distributienetten voor elektriciteit, bedoeld in §4, wordt bekrachtigd'. 
Artikel 54 van voornoemde wet vermeldt dat voornoemde bepaling uitwerking h[ad] met  
ingang van 27 juli 2002, datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11  
juli 2002, bedoeld in artikel 53.
28. Na de akte tot wetgevende bekrachtiging hadden de bepalingen van het tariefbesluit  
niet langer de vorm van een koninklijk besluit en werden ze in de normenhiërarchie op de  
rang van een formele wet geplaatst waarvan de bepalingen niet langer buiten toepassing  
mogen worden gelaten op grond van artikel 159 van de Grondwet. 
Omdat  de  wetgever  opteerde  voor  de  bekrachtiging,  werden  de  bepalingen  van  het  
tariefbesluit echter niet in de elektriciteitswet zelf ingevoegd. De verordenende akte werd  
als dusdanig bekrachtigd en het is precies krachtens de bekrachtigingsbepaling in artikel  
12, §5, van de elektriciteitswet dat zij het statuut van formele wet heeft verkregen.
Artikel 54 van de voornoemde wet van 21 december 2007 heeft bovendien terugwerkende  
kracht verleend aan dat formele statuut. 
29. Aangezien artikel 31 van de elektriciteitswet, voor wat de bepalingen betreft op grond  
waarvan een geldboete kan worden opgelegd, uitsluitend verwijst naar de bepalingen van  
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, volgt uit het bovenstaande dat de bepalingen  
van 'het tariefbesluit' - dat een tariefakte met de waarde van wet geworden is - geen deel  
uitmaken van de in dat artikel 31 vermelde bepalingen.
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Een bepaling die kracht van formele wet heeft, kan immers geen uitvoeringsbepaling zijn  
van een andere bepaling die in de normenhiërarchie op de zelfde rang staat. 
30.  Aangezien artikel  31 van de elektriciteitswet  de gevallen waarin de [eiseres]  een  
administratieve geldboete  kan opleggen,  beperkt  tot  louter  en alleen de gevallen van  
inbreuk op bepalingen van deze wetten en de uitvoeringsbesluiten ervan, was de [eiseres]  
niet  gerechtigd  om een  administratieve  geldboete  op  te  leggen  aan  [de  verweerster]  
omdat zij artikel 13, §1 en §3, van het tariefbesluit - dat tariefwet is geworden - had  
geschonden en omdat zij geen gevolg had gegeven aan de aanmaning. 
31. Aangezien de overige middelen niet tot ruimere vernietiging kunnen leiden, bestaat er  
geen grond om er verder op in te gaan."
Grieven
Eerste onderdeel
Het tariefbesluit werd door het hof van beroep te Brussel onwettig bevonden, waarna de  
wetgever overging tot de "bekrachtiging" van dat besluit op grond van artikel 53 van de  
wet van 21 december 2007 krachtens hetwelk een §5 werd ingevoegd in artikel 12 van de  
elektriciteitswet, die als volgt luidt:
"§5. Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de  
basisprincipes  en  procedures  inzake  de  tarieven  voor  de  aansluiting  op  de  
distributienetten  en  het  gebruik  ervan,  de  ondersteunende  diensten  geleverd  door  de  
beheerders  van  deze  netten  en  inzake  de  boekhouding  van  de  beheerders  van  de  
distributienetten voor elektriciteit, bedoeld in §4, wordt bekrachtigd". 
De  bekrachtiging  van  een  koninklijk  besluit  door  een  wet  verleent  dat  besluit,  dat  
oorspronkelijk  van  verordenende  aard  was,  de  kracht  van  een  wet,  waardoor  de  
wettigheidstoetsing  door  de  hoven  en  rechtbanken  op  grond  van  artikel  159  van  de  
Grondwet,  alsook  die  door  de  afdeling  bestuursrechtspraak  van  de  Raad  van  State  
vervalt. Bijgevolg kan dat besluit enkel nog bij wet worden gewijzigd en kan het enkel  
door het Grondwettelijk Hof worden geschorst of vernietigd.
Het tariefbesluit  werd bekrachtigd (zie de woorden "bekrachtigt" en "confirme" in de  
Franse  versie  van  de  wet)  bij  artikel  53  van  de  wet  van  21  december  2007  na  de  
invoeging van artikel 12, §5, in de elektriciteitswet. Ten gevolge daarvan krijgt dat besluit  
de waarde van een wet, maar het verdwijnt daarom nog niet uit de wetgevende orde: het  
wordt niet opgeheven, opgenomen of vervangen door een wet, maar, in strijd met hetgeen  
het bestreden arrest beslist, in zijn verordenende vorm behouden.
Uit  die  verandering  van  wettelijke  waarde  volgt  niet  dat  de  wettelijke  (in  casu)  of  
verordenende  bepalingen  in  andere  wetten  en  besluiten  die  naar  het  tariefbesluit  
verwijzen daardoor waardeloos worden.
Aldus blijven de woorden "specifieke bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten  
ervan"  in  artikel  31  van  de  elektriciteitswet  doelen  op  het  tariefbesluit  ook  al  heeft  
voornoemd koninklijk besluit,  ten gevolge van de bekrachtiging door de wetgever,  de  
waarde van een wet verkregen.
Een wet en, a fortiori, een "bekrachtigd" koninklijk besluit, kunnen overigens en in strijd  
met hetgeen het bestreden arrest beslist, perfect de uitvoering zijn van een andere norm  
van dezelfde rang.
Het bestreden arrest beslist als volgt: "Na de akte tot wetgevende bekrachtiging hadden  
de bepalingen van het tariefbesluit  niet  langer de vorm van een koninklijk besluit  en  
werden ze in de normenhiërarchie op de rang van een formele wet geplaatst  (...)" en  
"omdat  de  wetgever  opteerde  voor  de  bekrachtiging,  werden  de  bepalingen  van  het  
tariefbesluit  echter niet  in de elektriciteitswet zelf  ingevoegd" maar "de verordenende  
akte  werd  als  dusdanig  bekrachtigd"  en  "het  is  precies  krachtens  de  
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bekrachtigingsbepaling in artikel 12, §5, van de elektriciteitswet dat zij het statuut van  
formele  wet  heeft  verkregen".  Daarna  beslist  het  bestreden  arrest  beslist  als  volgt:  
"Aangezien artikel 31 van de elektriciteitswet, voor wat de bepalingen betreft op grond  
waarvan een geldboete kan worden opgelegd, uitsluitend verwijst naar de bepalingen van  
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, volgt uit het bovenstaande dat de bepalingen  
van 'het tariefbesluit' - dat een tariefakte met de waarde van een wet geworden is - geen  
deel uitmaken van de in (...) artikel 31 (van de elektriciteitswet) vermelde bepalingen. Een  
bepaling die kracht van formele wet heeft, kan immers geen uitvoeringsbepaling zijn van  
een andere bepaling die in de normenhiërarchie op de zelfde rang staat."
Het bestreden arrest dat aan het tariefbesluit, ten gevolge van de "bekrachtiging" ervan  
door artikel 53 van de wet van 21 december 2007, het formele statuut van wet verleent en  
weigert  het  "bekrachtigde"  tariefbesluit  aan  te  merken  als  een  uitvoeringsbesluit  als  
bedoeld in de artikel 31 van de elektriciteitswet, miskent de draagwijdte van de woorden  
"specifieke  bepalingen  van  deze  wet  of  de  uitvoeringsbesluiten  ervan"  en  schendt  
bijgevolg artikel 31 van de elektriciteitswet.
Tweede onderdeel 
Bij de interpretatie van de draagwijdte van de wet moet rekening worden gehouden met  
de bedoeling van de wetgever, veeleer dan met de afzonderlijk beschouwde grammaticale  
betekenis van de tekst van de wet.
Toen de wetgever het tariefbesluit bekrachtigde, stond hij erop dat die verordenende tekst  
zou worden toegepast en dat de inbreuken op die tekst zouden worden gestraft. Artikel 13,  
§1, van het tariefbesluit, in zoverre het deel uitmaakt van het "bekrachtigde" tariefbesluit,  
is  bijgevolg  een  wettekst  waarop  de  bekrachtiging  doelt  en  de  woorden  "specifieke  
bepalingen  van  deze  wet  of  de  uitvoeringsbesluiten  ervan"  in  artikel  31  van  de  
elektriciteitswet moeten, bijgevolg, aldus worden begrepen dat ze niet alleen slaan op de  
elektriciteitswet zelf en op de verordenende uitvoeringsbesluiten ervan, maar ook op elk  
koninklijk  uitvoeringsbesluit  dat  formeel  en  inhoudelijk,  gelijkstaat  met  een  
uitvoeringsbesluit, waaronder een door een wet bekrachtigd koninklijk besluit, zoals het  
tariefbesluit.
Het bestreden arrest beslist als volgt: "Na de akte tot wetgevende bekrachtiging hadden  
de bepalingen van het  tariefbesluit  niet  langer de vorm van een koninklijk  besluit  en  
werden ze in de normenhiërarchie op de rang van een formele wet geplaatst (...)" en  
"omdat  de  wetgever  opteerde  voor  de  bekrachtiging,  werden  de  bepalingen  van  het  
tariefbesluit  echter niet  in de elektriciteitswet zelf  ingevoegd" maar "de verordenende  
akte  werd  als  dusdanig  bekrachtigd"  en  "het  is  precies  krachtens  de  
bekrachtigingsbepaling in artikel 12, §5, van de elektriciteitswet dat zij het statuut van  
formele  wet  heeft  verkregen".  Daarna  beslist  het  bestreden  arrest  beslist  als  volgt:  
"Aangezien artikel 31 van de elektriciteitswet, voor wat de bepalingen betreft op grond  
waarvan een geldboete kan worden opgelegd, uitsluitend verwijst naar de bepalingen van  
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, volgt uit het bovenstaande dat de bepalingen  
van 'het tariefbesluit' - dat een tariefakte met de waarde van een wet geworden is - geen  
deel uitmaken van de in (...) artikel 31 (van de elektriciteitswet) vermelde bepalingen. Een  
bepaling die kracht van formele wet heeft, kan immers geen uitvoeringsbepaling zijn van  
een andere bepaling die in de normenhiërarchie op de zelfde rang staat."
Het bestreden arrest dat weigert te erkennen dat de woorden ""specifieke bepalingen van  
deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan" van artikel 31 van de elektriciteitswet eveneens  
slaan op het tariefbesluit, schendt, naast artikel 31 van de elektriciteitswet, tevens artikel  
12, §5, van die wet, alsook de artikelen 53 van de wet van 21 december 2007 en 13, §1,  
van het tariefbesluit.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel
Beide onderdelen samen
Artikel 12, §5, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002 en opgeheven bij 
de wet van 20 juli 2005, werd hersteld bij artikel 53 van de wet van 21 december 
2007 en luidt als volgt: "Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de 
algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven 
voor  de  aansluiting  op  de  distributienetten  en  het  gebruik  ervan,  de 
ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake 
de  boekhouding van  de  beheerders  van  de  distributienetten  voor  elektriciteit, 
bedoeld in §4, wordt bekrachtigd".
Luidens artikel 54 van de wet van 21 december 2007 heeft hoofdstuk II van titel 
IX uitwerking met ingang van 27 juli 2002, datum van inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit van 11 juli 2002, bedoeld in artikel 53.
Uit de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 volgt  dat de 
wetgever  aan  dat  koninklijk  besluit  de  waarde  van  een  wet  heeft  willen 
toekennen.
De  terugwerkende  kracht  tot  27  juli  2002  die  aan  die  bekrachtiging  werd 
toegekend,  heeft  tot  gevolg  dat  voornoemd  koninklijk  besluit  geacht  moet 
worden van meet af aan de waarde van een wet te hebben gehad.
Bijgevolg is het koninklijk besluit van 11 juli 2002, dat kracht van wet heeft,  
geen uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 31 van de wet van 29 april 1999.
De beide onderdelen die van het tegenovergestelde uitgaan, falen naar recht.

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

19 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: D. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie: J.  M.  Genicot,  advocaat-generaal  –  Advocaten: P. 
Lefèbvre en H. Geinger.

Nr. 328

1° KAMER - 19 mei 2011

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID - VOORWAARDEN - BEGRIP
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2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NIET-
DISCRIMINATIE - VOORWAARDEN - BEGRIP

3º ADVOCAAT - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE 
- NIET-GERECHTELIJKE MANDATEN - PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN - PUBLIEKRECHTELIJKE 
RECHTSPERSONEN - ONDERSCHEID - GELIJKHEID - NIET-DISCRIMINATIE - ARTIKELEN 10 EN 11 VAN 
DE GRONDWET - SCHENDING

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
ADVOCAAT - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE - NIET-
GERECHTELIJKE MANDATEN - PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN - PUBLIEKRECHTELIJKE 
RECHTSPERSONEN - ONDERSCHEID - GELIJKHEID - ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET - 
SCHENDING

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
ADVOCAAT - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE - NIET-
GERECHTELIJKE MANDATEN - PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN - PUBLIEKRECHTELIJKE 
RECHTSPERSONEN - ONDERSCHEID - NIET-DISCRIMINATIE - ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET 
- SCHENDING

1º en 2° De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet die vervat is in artikel 10 van  
de Grondwet en die van de niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende  
rechten en vrijheden die vervat is in artikel 11 van de Grondwet, impliceren dat eenieder die  
in dezelfde toestand verkeert op dezelfde wijze wordt behandeld maar sluiten niet uit dat  
een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën van personen, voor zover  
voor het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het  
bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het  
doel en de gevolgen van de maatregel1. (Artt. 10 en 11, Grondwet)

3º,  4°  en  5°  Het  op  18 januari  2010  op  de algemene  vergadering  van  de Ordre  des  
barreaux francophones et germanophone goedgekeurde reglement, dat een onderscheid  
invoert waarvoor geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat, tussen advocaten 
die een niet-gerechtelijk bestuurs-, beleids- en toezichtsmandaat uitoefenen in een privaat-
rechtelijke rechtspersoon en advocaten die een identiek mandaat uitoefenen in een publiek-
rechtelijke rechtspersoon, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet2. (Artt. 10 en 11, 
Grondwet; Artt. 437, 4° en 491, Gerechtelijk Wetboek)

(C. T. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0329.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het verzoek tot nietigverklaring is gericht tegen het reglement van de Ordre des 
barreaux  francophones  et  germanophone  van  18  januari  2010  relatif  à 
l'acceptation  et  à  l'exercice  par  les  avocats  de  mandats  non  judiciaires 
d'administration,  de gestion,  de surveillance  ou de liquidation d'une  personne 
morale de droit privé. (Belgisch Staatsblad 17 maart 2010).
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 328.
2 Ibid.
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II. CASSATIEMIDDELEN

De verzoeker voert vijf middelen aan waarvan het tweede als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Grieven
Het tweede middel voert de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  
Het  litigieuze  reglement  geeft  aanleiding  tot  een  verschil  in  de  behandeling  tussen  
advocaten die  bestuurder zijn  van privaatrechtelijke  rechtspersonen en advocaten die  
bestuurder  zijn  van  publiekrechtelijke  rechtspersonen,  alsook  tussen  de  advocaten-
bestuurders  en  de  advocaten-vereffenaars.  Die  verschillen  kunnen  niet  redelijkerwijs  
verantwoord worden en staan niet in verhouding tot het doel van het litigieuze reglement.
Het litigieuze reglement geldt immers slechts voor:
- advocaten die bestuurder zijn van privaatrechtelijke rechtspersonen met uitsluiting van  
advocaten die bestuurder zijn publiekrechtelijke rechtspersonen;
- voor advocaten-bestuurders, met uitsluiting van advocaten- vereffenaars.
De  naleving  van  de  plichten  van  waardigheid,  rechtschapenheid,  kiesheid  en  
onafhankelijkheid,  die  volgens  het  litigieuze  reglement  de  grondslag  vormt  van  het  
absoluut verbod dat het oplegt, is een vereiste zowel in de uitoefening van een opdracht  
als raadgever en vertegenwoordiger voor een publiekrechtelijke rechtspersoon, als in de  
uitoefening  van  een  opdracht  als  raadgever  en  vertegenwoordiger  voor  een  
privaatrechtelijke rechtspersoon van wie die advocaat de vereffenaar is. Daaruit volgt  
dat  het  uitsluiten van advocaten-bestuurders  van publiekrechtelijke  rechtspersonen en  
van  advocaten-vereffenaars  van  privaatrechtelijke  rechtspersonen  uit  het  
toepassingsgebied  van  het  litigieuze  reglement  aantoont  dat  het  door  het  litigieuze  
reglement  opgelegde  verbod  niet  in  verhouding  staat  tot  het  beoogde  doel  en  elke  
redelijke verantwoording mist.

III. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

Beoordeling

Tweede middel
De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet die vervat is in artikel 10 
van de Grondwet en die van de niet-discriminatie in het genot van de aan de 
Belgen erkende rechten en vrijheden die vervat is in artikel 11 van de Grondwet, 
impliceren dat eenieder die in dezelfde toestand verkeert op dezelfde wijze wordt 
behandeld  maar  sluiten  niet  uit  dat  een  onderscheid  wordt  gemaakt  tussen 
verschillende  categorieën  van  personen,  voor  zover  voor  het  criterium  van 
onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van 
een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld in het licht van het doel 
en de gevolgen van de maatregel.
Door het bestreden reglement goed te keuren heeft de verzoeker tot tussenkomst 
belangenconflicten  willen  voorkomen,  die  bij  een  advocaat  konden  ontstaan, 
ingevolge  de  uitoefening  van,  enerzijds,  een  bestuurs-,  beleids-  en  toezichts-
mandaat in een rechtspersoon en van, anderzijds, een opdracht ertoe strekkende, 
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in de hoedanigheid van advocaat,  voor dezelfde rechtspersoon raad te geven, 
voor haar te verschijnen of te pleiten voor de rechter of in het kader van andere 
vormen van conflictregeling.
Uit  de  aanhef  van  het  reglement,  noch  uit  de  notulen  van  de  algemene 
vergaderingen van de Ordre des barreaux francophones et germanophone van 14 
september 2009 en 18 januari 2010, waarop het ontwerp werd besproken, volgt 
dat de kans op belangenconflicten minder groot zou zijn voor de advocaat die de 
in  het  reglement  vermelde  mandaten  uitoefent  voor  publiekrechtelijke 
rechtspersonen dan voor de advocaat die de bedoelde mandaten uitoefent voor 
privaatrechtelijke rechtspersonen. 
De  omstandigheid,  die  door  de  Ordre  des  barreaux  francophones  et 
germanophone  in  haar  verzoekschrift  tot  tussenkomst  wordt  aangevoerd, 
namelijk dat, in beginsel, de wettelijke regeling op de openbare aanbestedingen 
van  toepassing  is  op  publiekrechtelijke  rechtspersonen  bij  de  keuze  van  een 
advocaat, heeft geen weerslag op de kans dat er belangenconflicten ontstaan voor 
de  advocaat.  De  twee  voornoemde  categorieën  van  advocaten  zijn  bijgevolg 
vergelijkbaar.
Op  de  voornoemde  algemene  vergaderingen  heeft  de  Ordre  des  barreaux 
francophones et germanophone verklaard dat zij van plan was een afzonderlijk 
reglement goed te keuren over de politieke en openbare mandaten, waarin de 
niet-gerechtelijke  bestuurs-,  beleids-  en  toezichtsmandaten  in  een 
publiekrechtelijke rechtspersonen zouden worden geregeld. 
Het vooruitzicht op de eventuele goedkeuring van een afzonderlijk reglement dat 
een  einde  zou  maken  aan  de  gelaakte  discriminatie  kan  het  verschil  in 
behandeling  niet  verantwoorden  dat  voortvloeit  uit  de  goedkeuring  en  de 
inwerkingtreding van het bestreden reglement.
Het bestreden reglement, dat een onderscheid invoert waarvoor geen objectieve 
en redelijke verantwoording bestaat, tussen advocaten die een niet-gerechtelijk 
bestuurs-,  beleids-  en  toezichtsmandaat  uitoefenen  in  een  privaatrechtelijke 
rechtspersoon  en  advocaten  die  een  identiek  mandaat  uitoefenen  in  een 
publiekrechtelijke  rechtspersoon,  schendt  de  artikelen  10  en  11  van  de 
Grondwet.
In zoverre is het middel gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het reglement van 18 januari 2010 relatif à l'acceptation et à l'exercice 
par  les  avocats  de  mandats  non  judiciaires  d'administration,  de  gestion,  de 
surveillance ou de liquidation d'une personne morale de droit privé.
Legt de kosten van de verzoeker tot vernietiging ten laste van de Staat.
19 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: M. 
Regout  –  Gelijkluidende conclusie: J.  M. Genicot,  advocaat-generaal  –  Advocaten: L. 
Cornelis, Brussel, M. Grégoire en M. Tulkens, Brussel.
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Nr. 329

1° KAMER - 19 mei 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID - 
VERLIES VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID - VERMINDERING VAN DE ECONOMISCHE WAARDE - BEPALING - 
CRITERIA

2º ADVOCAAT - KOSTEN - KOSTEN EN ERELONEN - VERHAALBAARHEID - NIEUWE WET - 
TOEPASSING - CRITERIA

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - KOSTEN - ADVOCAAT - KOSTEN EN ERELONEN - VERHAALBAARHEID 
- NIEUWE WET - WERKING IN DE TIJD - HANGENDE ZAKEN - BEGRIP

1º  Wanneer  de  rechter  de  materiële  schade  bepaalt  die  voortvloeit  uit  een  blijvende  
arbeidsongeschiktheid, moet hij rekening houden met de geschiktheid van de getroffene,  
gelet op diens concrete toestand en op de economische en sociale vereisten en realiteiten,  
om niet alleen zijn beroep ten tijde van het ongeval maar ook andere beroepsactiviteiten uit  
te oefenen; de rechter moet met name rekening houden met de leeftijd, de opleiding, de  
beroepsbekwaamheid  en  het  aanpassingsvermogen  van  de  getroffene1.  (Artt.  1382  en 
1383, BW)

2º en 3° De hangende zaken, waarop de bepalingen van de wet van 21 april 2007 betref-
fende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een  
advocaat, die artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wijzigt, onmiddellijk van toepas-
sing zijn, zijn die waarover nog uitspraak moet worden gedaan bij de inwerkingtreding van  
die wet op 1 januari 20082. (Artt. 7 en 14, Wet 21 april 2007; Art. 10, KB 26 okt. 2007; Art. 
1022, Gerechtelijk Wetboek)

(T. T. ETHIAS nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0573.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Nijvel van 1 februari 2010.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In zijn cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit 
arrest is gevoegd, voert de eiser drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 329. 
2 Ibid.
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Tweede onderdeel
Wanneer de rechter de materiële schade bepaalt die voortvloeit uit een blijvende 
arbeidsongeschiktheid,  moet hij  rekening houden met de geschiktheid  van de 
getroffene,  gelet  op diens concrete toestand en op de economische en sociale 
vereisten en realiteiten, om niet alleen zijn beroep ten tijde van het ongeval maar 
ook  andere  beroepsactiviteiten  uit  te  oefenen.  De  rechter  moet  met  name 
rekening houden met de leeftijd, de opleiding, de beroepsbekwaamheid en het 
aanpassingsvermogen van de getroffene.
Het  bestreden  vonnis  dat  oordeelt  dat  eisers  persoonlijke  toestand  "niets  te 
maken heeft met het ongeval en niet hersteld moet worden door de verzekerde 
van  de  [eerste  verweerster]",  dat  eisers  specifieke  toestand,  namelijk  dat  hij 
"ongeletterd en ongeschoold" is, wat "het vinden van een job zeker bemoeilijkt", 
niet in oorzakelijk verband staat met de fout van de verzekerde van [de eerste 
verweerster] en bijgevolg niet in aanmerking mag worden genomen om eisers 
percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen, schendt de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
(...)

Derde middel
Artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 
7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen 
en  kosten  verbonden  aan  de  bijstand  van  een  advocaat,  bepaalt  dat  de 
rechtsplegingsvergoeding  een  forfaitaire  tegemoetkoming  is  in  de  kosten  en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
Krachtens  artikel  14  van  die  wet  bepaalt  de  Koning  de  datum  van  de 
inwerkingtreding  van de  bepalingen  van de wet  en treedt  de wet  in  werking 
uiterlijk op 1 januari 2008.
Krachtens  artikel  10  van  het  koninklijk  besluit  van  26  oktober  2007  tot 
vaststelling van  het  tarief  van  de  rechtsplegingsvergoeding  bedoeld  in  artikel 
1022  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  tot  vaststelling  van  de  datum  van 
inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007, treden 
de artikelen 1 tot  en met 13 van de wet van 21 april  2007 en dat koninklijk 
besluit zelf in werking op 1 januari 2008.
Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 bepaalt dat de artikelen 2 tot 12 van die 
wet van toepassing zijn op de zaken die hangende zijn op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van die artikelen.
Krachtens  die  bepalingen  is  de  wet  van  21  april  2007,  vanaf  haar 
inwerkingtreding, onmiddellijk van toepassing op de hangende zaken.
Onder hangende zaken worden de zaken bedoeld waarover nog uitspraak moet 
worden gedaan bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever wilde bereiken dat de partijen zo 
snel mogelijk op een gelijke manier zouden worden behandeld op het vlak van 
de verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen van advocaten,  ongeacht  de 
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datum waarop de zaak werd ingeleid.
Hieruit  volgt  dat,  wanneer  de  eerste  rechter  vóór  1  januari  2008 in  de  zaak 
uitspraak heeft gedaan, de uitspraak over de kosten in eerste aanleg gebaseerd 
heeft op grond van de oude wet, maar de uitspraak over de op grond van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek gevorderde verdediging heeft aangehouden, de 
appelrechter  bij  wie de  zaak  regelmatig  aanhangig  is  gemaakt  en  aan  wie  is  
gevraagd om na 1 januari 2008 op grond van de nieuwe wet uitspraak te doen 
over de kosten van de beide aanleggen, die wet moet toepassen om zowel de 
rechtsplegingsvergoeding  in  hoger  beroep  als  de  rechtsplegingsvergoeding  in 
eerste aanleg te bepalen. 
Het bestreden vonnis wijst erop dat:
-  het  beroepen  vonnis  van  12  november  2007  "de  uitspraak  over  de 
verdedigingskosten heeft aangehouden" en "[de verweersters] heeft veroordeeld 
in  de  kosten  van  eerste  aanleg,  inclusief  de  destijds  geldende 
rechtsplegingsvergoeding", dus op grond van de oude wet;
- de eiser in hoger beroep "vordert dat de [eerste verweerster] wordt veroordeeld 
tot  betaling  van  de  kosten  van  de  beide  aanleggen,  inclusief  een 
rechtsplegingsvergoeding van 7.500 euro per aanleg", dus, meer bepaald voor de 
eerste aanleg een rechtsplegingsvergoeding die is vastgesteld op grond van de 
nieuwe wet.
Het bestreden vonnis dat na die vermeldingen oordeelt dat "er hoe dan ook geen 
grond bestaat om terug te komen op het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding 
die het [beroepen vonnis] heeft toegekend", op grond van de oude wet, schendt 
de voornoemde wetsbepalingen. 
Het middel is gegrond.
(...)

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tijdelijke 
huishoudelijke  schade  van  de  eiser  en  over  zijn  blijvende  materiële 
beroepsschade  voor  de  "periode  na  april  2003  tot  de  pensionering"  en  het 
uitspraak doet over de kosten van de beide aanleggen.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
zitting houdend in hoger beroep.
19 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Fettweis  –  Gelijkluidende conclusie: J.  M. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat: M. 
Mahieu.
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Nr. 330

1° KAMER - 19 mei 2011

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN 
HET DEBAT - SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - VOORTZETTING VAN HET DEBAT - WIJZIGING 
SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - VOORWAARDEN

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN 
HET DEBAT - SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - VOORTZETTING VAN HET DEBAT - WIJZIGING 
SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - VOORWAARDEN

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN 
HET DEBAT - VOORTZETTING VAN HET DEBAT - WIJZIGING SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - 
HERVATTING VAN HET DEBAT AB INITIO - BEWIJS - CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN

4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN 
HET DEBAT - VOORTZETTING VAN HET DEBAT - WIJZIGING SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - 
HERVATTING VAN HET DEBAT AB INITIO - BEWIJS - CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN

1º  en  2°  Uit  artikel  779,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  volgt  dat  de  beslissing  die  
uitspraak doet over de vordering, nadat een beslissing was gewezen tot heropening van het  
debat over het voorwerp dat zij bepaalt, zodat het vorige debat over dat punt wordt voort -
gezet, gewezen moet worden door de rechters die de vorige zittingen hebben bijgewoond,  
of indien dit niet mogelijk is, door de rechters voor wie het debat in zijn geheel werd hervat1.  
(Art. 779, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

3º en 4° Uit de omstandigheid dat de partijen opnieuw en volledig hebben geconcludeerd  
over de geschilpunten die het vonnis dat de heropening van het debat beval, nog niet had  
beslecht, blijkt dat het debat in zijn geheel werd hervat2.  (Art. 779, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0657.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel dat op 21 mei 2010 in hoger beroep en op verwijzing na het arrest van 
het Hof van 30 april 2007 is gewezen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In zijn cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit 
arrest is gevoegd, voert de eiseres twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 330.
2 Ibid.
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Beoordeling

Eerste middel
Krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet het vonnis 
op straffe van nietigheid worden gewezen door de rechters die alle zittingen over 
de zaak bijgewoond hebben.
Uit die bepaling volgt  dat de beslissing die uitspraak doet over de vordering,  
nadat  een  beslissing  was  gewezen  tot  heropening  van  het  debat  over  het 
voorwerp dat zij bepaalt, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, 
gewezen moet worden door de rechters de vorige zittingen hebben bijgewoond, 
of indien dit niet mogelijk is, door de rechters voor wie het debat in zijn geheel 
werd hervat.
Uit de rechtsplegingsstukken blijkt dat de rechtbank, die was samengesteld uit de 
rechters Dessy, Lepaffe en Pinte, op 27 maart 2009 in de zaak een vonnis tot  
heropening van het debat heeft gewezen, dat op de terechtzitting van 7 mei 2010, 
waarop het debat werd heropend, de rechtbank samengesteld was uit de rechters 
Dessy,  Lepaffe en Kalugina, en dat het bestreden vonnis door laatstgenoemde 
magistraten werd gewezen op 21 mei 2010.
Hoewel het proces-verbaal van de zitting van 7 mei 2010 en het bestreden vonnis 
niet vaststellen dat het debat ab initio werd hervat voor het nieuw samengestelde 
rechtscollege, blijkt echter uit de conclusies die na het vonnis tot heropening van 
het  debat  werden  neergelegd  door  de eiseres  en  door  de  verweerders  dat  de 
partijen opnieuw en volledig hebben geconcludeerd over de vordering van de 
eiseres  tot  toekenning  van  een  vergoeding  voor  het  herstel  van  de  gehuurde 
eerste verdieping in haar oorspronkelijke staat en over de door de verweerders 
verschuldigde interest, dus over de geschilpunten die het vonnis van 27 maart 
2009 nog niet had beslecht. 
Aldus blijkt dat het debat in zijn geheel werd hervat. 
Het  bestreden  vonnis  schendt  bijgevolg  artikel  779,  eerste  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)

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

19 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: S. 
Velu –  Gelijkluidende conclusie: J.  M. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten: P. A. 
Foriers en P. Van Ommeslaghe.
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Nr. 331

1° KAMER - 20 mei 2011

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - TIR-
OVEREENKOMST - ZICH GARANT STELLENDE ORGANISATIE - DOUANEAUTORITEITEN - VORDERING TOT 
BETALING - VOORAFGAANDE VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - AARD VAN DE HEFFINGEN

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - TIR-
OVEREENKOMST - RECHTEN EN HEFFINGEN BIJ IN- EN UITVOER - TOEPASSINGSGEBIED - ACCIJNZEN

1º De in artikel 8.7 van de TIR-overeenkomst neergelegde verplichting voor de autoriteiten  
om, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij de organisatie die zich garant heeft  
gesteld, voor zover mogelijk de betaling te eisen van hen die rechtstreeks deze bedragen  
verschuldigd zijn, is een zorgvuldigheidsverplichting, waarvan de niet-naleving van aard kan  
zijn  de  aansprakelijkheid  van  de autoriteiten  in  het  gedrang  te  brengen,  maar  die  het  
instellen van een vordering tot betaling tegen de organisatie die zich garant heeft gesteld,  
niet belet1.  (Artt. 8.1 en 8.7, Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internatio-
nale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR)

2º en 3° Accijnzen moeten, naargelang het geval,  beschouwd worden als heffingen die  
worden geheven bij of in verband met de invoer van goederen in de zin van de artikelen  
1.b) en 8.1 van de TIR-overeenkomst2. (Artt. 1.b en 8.1, Douaneovereenkomst van 14 nov. 
1975 inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR; Artt.  
3, §1, 1), 4 en 5, KB 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten,  
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)

(FEBETRA T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal D. Thijs: 
1. Op 2 april 1993 nam eiseres op het douanekantoor te Genk het carnet TIR met betrek-
king tot een transport van 1.420 kartons alcohol vanuit België over Nederland, Duitsland 
naar Polen in last. Het transport kwam evenwel niet aan, zodat het douanekantoor eiseres 
ter kennis bracht dat het carnet TIR niet werd gezuiverd. 
De betwisting betreft het lastens eiseres uitgevaardigd dwangbevel tot invordering van de 
rechten en belastingen bij invoer, alsook de nalatigheidsintresten.
In graad van beroep werd eiseres bij het thans bestreden arrest in het ongelijk gesteld.
2. In het eerste middel verwijt eiseres de appelrechters aan te nemen dat er bij overeen-
komst rechtsgeldig kan worden afgeweken van de verplichting, opgelegd aan de overheid 
bij artikel 8.7 van de TIR-overeenkomst, om, wanneer de verschuldigde bedragen opeis-
baar worden, voor zover mogelijk de betaling hiervan te eisen van de persoon of personen  
die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd is of zijn, alvorens een vordering tot betaling 
in te dienen bij de organisatie die zich garant heeft gesteld. Eiseres argumenteert dat deze 
bepaling van openbare orde is zodat er bij overeenkomst niet van kan worden afgeweken. 
In casu verweet eiseres verweerder te zijn tekort gekomen aan de in deze bepaling opge-
nomen verplichting om voorafgaand de hoofdschuldenaar aan te spreken en aldus de zorg-
vuldigheidsverplichting had geschonden en voerden aan dat de houding die de Belgische 
administratie had aangenomen niet die van een normale, omzichtige en voorzichtige over-
heid was. 
3. In een arrest van 14 januari 2009 oordeelde Uw Hof dat "deze verplichting voor de  
autoriteiten om, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij de organisatie die zich 

1 Zie de conclusie van het OM.
2 Zie de concl. van het OM.



1270 HOF VAN CASSATIE 20.5.11 - Nr. 331 

garant heeft  gesteld, voor zover mogelijk de betaling te eisen van hen die rechtstreeks 
deze bedragen verschuldigd zijn, een zorgvuldigheidsverplichting (is), waarvan de niet-
naleving desgevallend van aard kan zijn de aansprakelijkheid van de autoriteiten in het  
gedrang te brengen, maar het instellen van een vordering tot betaling tegen de organisatie  
die zich garant heeft gesteld, niet belet" (Cass. 9 januari 2009, F.07.0049.N - F.07.0050.N, 
AC, nr. 20, met concl. van het OM.).
Het antwoord op de vraag of verweerder al dan niet voldoende diligent was opgetreden 
tegenover de rechtstreekse schuldenaar van de verschuldigde rechten, alvorens de organi-
satie aan te spreken die zich garant had gesteld voor de betaling van die rechten, heeft  
bijgevolg geen belang voor het beoordelen van de toelaatbaarheid en gegrondheid van de  
vordering die verweerder lastens eiseres had ingesteld.
De door eiseres aangevoerde kritiek kan bijgevolg geen weerslag hebben op de wettigheid 
van het bestreden arrest.
Het middel, dat ervan uitgaat dat een inbreuk op voormelde zorgvuldigheidsverplichting  
tot gevolg heeft dat verweerder geen vordering meer kon instellen tegen eiseres, minstens  
dat deze vordering ongegrond was, steunt alleszins op een rechtsopvatting die faalt naar  
recht.
Aangaande de vraag of er bij de borgstellingsovereenkomst van 12 februari 1991 tussen 
de Belgische Staat en eiseres, rechtsgeldig kon worden afgeweken van artikel 8.7 van de 
TIR-overeenkomst, kan ik verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij het voormeld  
arrest van Uw Hof (p. 7 -12).
4.  In  het  tweede middel  verwijt  eiseres de appelrechters  te hebben geoordeeld dat  de 
accijnzen en bijzondere accijnzen kunnen worden beschouwd als rechten en heffingen ter 
zake van de invoer in de zin van artikel 8.1 en 1.b van de TIR-overeenkomst.
Door te beslissen dat ook de accijnsrechten worden bedoeld bij deze artikelen en derhalve  
ook betaald dienen te worden door de organisatie die zich garant heeft gesteld, zou het  
bestreden arrest zijn beslissing derhalve niet naar recht verantwoord hebben.
5.  Artikel  8.1  van  de  TIR-overeenkomst  vermeldt  uitdrukkelijk  dat  alle  rechten  en 
heffingen die ter zake van de invoer verschuldigd zouden zijn, dienen betaald te worden 
door de organisatie die zich garant heeft gesteld.
Ook artikel 1.b van de TIR-overeenkomst geeft duidelijk aan dat naast de douanerechten 
alle andere verschillende rechten, heffingen, vergoedingen en andere lasten die worden  
geheven bij of in verband met de invoer van goederen, verschuldigd zijn.
Beide wettelijke definities wijzen erop dat de geviseerde "rechten" in de meeste ruime zin 
moeten worden geïnterpreteerd, met inbegrip dus van de rechten die geen douanerechten 
zijn, zoals accijnsrechten.
De  accijnzen  en  bijzondere  accijnzen  vallen  derhalve  ontegensprekelijk  onder  de 
omschrijving van "rechten en heffingen ter zake van de invoer" in de zin van voormelde  
bepalingen.
Anders dat eiseres aanvoert, kunnen de in de artikelen 1.b en 8.1 van de TIR-overeen-
komst bedoelde rechten derhalve niet worden beperkt tot de rechten omschreven in artikel  
4 AWDA.
6.  Ook  uit  artikel  94  CDW  volgt  dat  accijnzen  en  bijzondere  accijnzen  rechten  en 
heffingen zijn in de zin van de TIR-overeenkomst. Dit artikel schrijft immers voor dat de  
aangever in de regeling van het extern communautair douanevervoer, waaronder het TIR-
vervoer ressorteert, verplicht is een zekerheid te stellen voor de betaling van de douane-
schuld en de "andere belastingschulden" die ten aanzien van de goederen kunnen ontstaan, 
en dus ook voor de verschuldigde accijnzen en bijzondere accijnzen.
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7. Uit de bepalingen van de wet van 10 juli 1997 betreffende de algemene regeling voor  
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles, volgt  
tenslotte dat als "invoer" wordt beschouwd iedere vorm van onttrekking aan een commu-
nautaire  douaneregeling  waaronder  een  accijnsproduct  werd  geplaatst  bij  zijn  binnen-
komst in de Gemeenschap, dat accijnsproducten die vervoerd worden onder dekking van 
een  carnet  TIR,  zich  onder  schorsing  van  de  accijns  bevinden,  dat  de  producten  aan 
accijnzen worden  onderworpen  bij  de invoer  en dat  de accijns  verschuldigd  is  bij  de  
uitslag tot verbruik, waaronder moet worden verstaan iedere vorm van onttrekking van  
deze producten aan een schorsingsregeling, ook op onregelmatige wijze.
Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen dat eiseres op grond van de  
borgstelling ook gehouden was tot voldoening van de accijnzen en bijzondere accijnzen, 
verschuldigd op de sigaretten die op onregelmatige wijze in België waren binnengebracht.
Het tweede middel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.09.0114.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 24 juni 2008.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Dirk  Thijs  heeft  op  21  februari  2011een  conclusie 
neergelegd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel
1.  Krachtens  artikel  8.1.  van  de  toepasselijke  TIR-overeenkomst  verbindt  de 
organisatie die zich garant heeft gesteld, zich tot voldoening van de rechten en 
heffingen ter zake van de invoer of de uitvoer, eventueel vermeerderd met de 
interest  bij  achterstallige  betaling,  welke  verschuldigd  zijn  krachtens  de 
douanewetten  en  -reglementen  van  het  land  waarin  de  onregelmatigheid  met 
betrekking tot het TIR-vervoer is vastgesteld.
Krachtens  dezelfde  bepaling  is  de  organisatie  die  zich  garant  heeft  gesteld, 
gehouden  tot  betaling  van  bovenbedoelde  bedragen,  zowel  hoofdelijk  als 
gezamenlijk met de personen die deze bedragen verschuldigd zijn.
Krachtens  artikel  8.7.  van  die  TIR-overeenkomst  moeten  de  autoriteiten, 
wanneer de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde bedragen opeisbaar worden, 
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voor zover  mogelijk  de  betaling hiervan  eisen  van  hen die rechtstreeks  deze 
bedragen verschuldigd zijn, alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij 
de organisatie die zich garant heeft gesteld.
2. Deze verplichting voor de autoriteiten om, alvorens een vordering tot betaling 
in te dienen bij de organisatie die zich garant heeft gesteld, voor zover mogelijk 
de betaling te eisen van hen die rechtstreeks deze bedragen verschuldigd zijn, is 
een zorgvuldigheidsverplichting, waarvan de niet-naleving van aard kan zijn de 
aansprakelijkheid  van  de  autoriteiten  in  het  gedrang  te  brengen,  maar  het 
instellen van een vordering tot betaling tegen de organisatie die zich garant heeft 
gesteld, niet belet.
De vraag of in de borgstellingovereenkomst afstand kan worden gedaan van het 
voordeel van artikel 8.7. TIR-overeenkomst vertoont aldus slechts belang in het 
kader  van  een  aansprakelijkheidsvordering  tegen  de  autoriteiten  die de in  dit 
artikel opgenomen zorgvuldigheidsverplichting niet zouden hebben nageleefd.
3.  De  aldus  in  de  plaats  gestelde  redenen  wettigen  de  beslissing  van  de 
appelrechters  dat  de  verweerder  wel  degelijk  van  de  eiseres  betaling  kan 
vorderen van de verschuldigde rechten wegens niet-zuivering van het carnet.
Het  middel  dat  niet  tot  cassatie  kan  leiden,  is  bij  gebrek  aan  belang  niet 
ontvankelijk. 

Tweede middel
4. Krachtens artikel 1.b), TIR-overeenkomst, zoals hier van toepassing, wordt in 
deze Overeenkomst verstaan onder "rechten en heffingen ter zake van de invoer 
of de uitvoer" de douanerechten en alle andere verschillende rechten, heffingen, 
vergoedingen en andere  lasten die worden geheven bij  of  in  verband met  de 
invoer of  de uitvoer van goederen,  met uitzondering van de vergoedingen en 
lasten waarvan het bedrag beperkt blijft tot ongeveer de kosten van de verleende 
diensten.
5.  Krachtens  artikel  3,  §1, l),  van het  toepasselijke koninklijk besluit  van 29 
december  1992  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles erop, wordt in dit 
besluit,  en  in  de  op  grond  van  dit  besluit  genomen  uitvoeringsbepalingen, 
verstaan  door  invoer:  1°  het  binnenbrengen  van  accijnsproducten  in  de 
Gemeenschap, vanuit een derde land, met inbegrip van de binnenkomst uit een 
gebied bedoeld in de uitzonderingen van littera d) of uit de Kanaaleilanden; 2° 
het  onttrekken  aan  een  communautaire  douaneregeling  waaronder  een 
accijnsproduct werd geplaatst bij zijn binnenkomst in de Gemeenschap.
Krachtens artikel 4 van dit koninklijk besluit worden de in artikel 2 bedoelde 
producten aan accijnzen onderworpen bij de productie ervan en bij de invoer.
Krachtens artikel 5 van dit koninklijk besluit wordt van de in artikel 2 genoemde 
accijnsproducten de accijns verschuldigd bij de uitslag tot verbruik en wordt als 
uitslag  tot  verbruik  beschouwd:  -  iedere  vorm  van  onttrekking,  ook  op 
onregelmatige  wijze,  van  deze  producten  aan  een  schorsingsregeling;  -  elke 
invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, wanneer ze niet onder 
een schorsingsregeling worden geplaatst.



Nr. 331 - 20.5.11 HOF VAN CASSATIE 1273 

6.  Uit  het  geheel  van  de  bepalingen  volgt  dat  accijnzen,  naargelang  van  het 
geval,  moeten worden beschouwd als heffingen die worden geheven bij of in 
verband met de invoer van goederen in de zin van de artikelen 1.b) en 8.1 van de 
toepasselijke TIR-overeenkomst.
7. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

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

20 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Smetryns  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaat: H. 
Geinger.

Nr. 332

1° KAMER - 20 mei 2011

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - INVOERRECHTEN EN 
ACCIJNZEN - HEFFINGSBEVOEGDHEID - LIDSTAAT WAAR HET BESTAAN VAN DE OVERTREDING WORDT 
VASTGESTELD - BEGRIP - ARTIKEL 37, TIR-OVEREENKOMST - ARTIKEL 454, TWEEDE EN DERDE 
LID, §2, VERORDENING (EEG) 2454/93 VAN 2 JULI 1993 - VRAAG OM UITLEGGING

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - PREJUDICIEEL GESCHIL - INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN - 
HEFFINGSBEVOEGDHEID - LIDSTAAT WAAR HET BESTAAN VAN DE OVERTREDING WORDT VASTGESTELD - 
BEGRIP - ARTIKEL 37, TIR-OVEREENKOMST - ARTIKEL 454, DERDE LID, §2 VERORDENING 
(EEG) 2425/93 VAN 2 JULI 1993 - VRAAG OM UITLEGGING

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN - 
HEFFINGSBEVOEGDHEID - LIDSTAAT WAAR HET BESTAAN VAN DE OVERTREDING WORDT VASTGESTELD - 
BEGRIP - ARTIKEL 37, TIR-OVEREENKOMST - ARTIKEL 454, DERDE LID, §2 VERORDENING 
(EEG) 2425/93 VAN 2 JULI 1993 - VRAAG OM UITLEGGING

1º, 2° en 3° Nu voor het Hof aangevoerd wordt dat, met het oog op het bepalen van de  
heffingsbevoegdheid van de lidstaten, de uitdrukking "vaststellen" in de zin van artikel 37  
TIR-overeenkomst en artikel 454, tweede lid, van de verordening (EEG) 2454/93 van de  
Commissie, niet anders kan betekenen dan dat door de douaneautoriteiten een ambtelijke  
vaststelling is verricht van de plaats waar de overtreding of de onregelmatigheid is begaan,  
en krachtens het derde lid van dit laatste artikel, bij gebrek aan dergelijke ambtelijke vast-
stelling, de lidstaat waar het bestaan van de overtreding of onregelmatigheid werd vastge-
steld geacht wordt deze te zijn waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan, stelt  
het Hof terzake prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met het  
oog op de uitlegging van voormelde artikelen.  (Art. 37, Douaneovereenkomst van 14 nov. 
1975 inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR; Art. 
454, tweede en derde lid, EEG-Verordening nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993;  
Artt. 6, eerste lid en 7, eerste lid, Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992)

(FEBETRA T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)
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ARREST

(AR F.10.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
10 maart 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Dirk  Thijs  heeft  op  21  februari  2011  een  conclusie 
neergelegd.

II. FEITEN

De feiten kunnen blijkens de conclusies van partijen worden weergegeven als 
volgt:
- onder dekking van het carnet TIR nr. XQ26006692 werden "46 roals wraping 
paper" verzonden van Litouwen naar België;
- het carnet werd in last genomen op het kantoor Frankfurt (Oder) op 27 oktober 
1999  met  als  bestemmingskantoor  Gent  en  de  goederen  werden  in  de 
Gemeenschap binnengebracht via Duitsland;
- op 28 oktober 1999 werd de lading te Gent door de inspectie opsporing der 
douane en accijnzen aan een grondige controle onderworpen;
-  verborgen  in  de  lading  werden  3.638.600  sigaretten  aangetroffen  in  de 
verzegelde containers die niet werden aangegeven in het carnet TIR;
- de overtreding werd aldus in Gent vastgesteld door de inspectie opsporing der  
douane en accijzen;
- de eiseres werd als aansprakelijke organisatie in kennis gesteld van de niet-
zuivering van het carnet TIR bij brief van 9 november 1999 van de inspectie 
opsporing der douane en accijnzen en van 26 oktober 2000 van de gewestelijke 
directeur;
- op 13 maart 2001 werd de eiseres verzocht de invoerrechten, de accijns en de 
bijzondere accijns ten beloop van het bedrag van de borg te betalen;
- gezien hier niet werd op ingegaan, werd op 20 augustus 2001 een dwangbevel  
uitvoerbaar verklaard en aan de eiseres als aansprakelijke organisatie betekend;
-  de  verbeurdverklaring  van de  in  beslag genomen  sigaretten  werd  gelast  bij  
vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 20 april 2001.

III. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert navolgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden bepalingen
- de artikelen 38.1, 40, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Verordening (EG)  
nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005, en 202.1 en 2  
van de Verordening (EEG) nr.  2454/93 van de Commissie van 2 juli  1993 houdende  
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vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van  
de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek;
- de artikelen 454 van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli  
1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG)  
nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, zoals van  
toepassing vóór de wijziging bij verordening (EG) nr. 2787/2000 van de Commissie van  
15 december 2000, en 454 van voornoemde verordening, zoals van toepassing vóór de  
vervanging bij verordening (EG) nr. 881/2003 van de Commissie van 21 mei 2003.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 10 maart 2009 verklaarde het hof van beroep te Gent eiseres'  
hoger beroep tegen het vonnis, waarbij haar vordering die ertoe strekte het haar op 27  
augustus 2001 betekende dwangbevel nietig te horen verklaren en te horen zeggen voor  
recht  dat  de  bedragen  erin  vermeld  ten  titel  van  invoerrechten,  accijns,  bijzondere  
accijns,  intresten  en  kosten  niet  verschuldigd  zijn,  afgewezen  werd  als  ongegrond,  
ongegrond, bevestigde het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen en veroordeelde de  
eiseres tot de kosten. Deze beslissing is onder meer gegrond op volgende overwegingen: 
"1. Nopens de (on)bevoegdheid van de Belgische Staat.
(De  eiseres)  betwist  nog  steeds  de  bevoegdheid  van  de  Belgische  administratie  der  
Douane  en  Accijnzen.  Zij  stelt  dat  de  vermeende  overtreding  zich  voordeed  op  het  
ogenblik  dat  de  goederen  onder  dekking  van  het  TIR-document  met  verkeerde  
productomschrijving Duitsland zijn binnengebracht. 
Te dezen werd de overtreding te Gent vastgesteld door de inspectie opsporing der douane  
en accijnzen. Bij brief van 9 november 1999 nr. A 12076/99 van de inspectie opsporing  
der douane en accijnzen te Gent en bij brief van de gewestelijk directeur van 26 oktober  
2000 nr. G99-2960 werd de aansprakelijke organisatie Febetra in kennis gesteld van de  
niet-zuivering van het carnet TIR. 
Overeenkomstig  het  artikel  454  van  de  toepassingsbepalingen  van  het  communautair  
douanewetboek  is  België  bevoegd  voor  de  invordering  van  de  rechten  en  heffingen  
verschuldigd op de goederen vervoerd onder dekking van bovenvermeld carnet TIR en die  
zich in de verzegelde container bevonden. 
Het artikel 454 luidt als volgt: 
"1. Dit artikel is van toepassing onverminderd de specifieke bepalingen van de TIR en  
van de ATA overeenkomst betreffende de aansprakelijkheid van de organisaties die zich  
garant hebben gesteld bij het gebruik van een carnet TIR of een carnet ATA.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met vervoer onder geleide  
van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer onder geleide van een carnet ATA, in een  
bepaalde  lidstaat  een  overtreding  of  onregelmatigheid  is  begaan,  wordt  de  actie  tot  
invordering  van  de  eventueel  verschuldigde  rechten  en  andere  heffingen  door  deze  
lidstaat  volgens  de  nationale  of  communautaire  bepalingen  ingesteld,  onverminderd  
eventuele strafrechtelijke maatregelen. 
3.  Wanneer  het  niet  mogelijk  is  te  bepalen  op  welk  grondgebied  de  overtreding  of  
onregelmatigheid is begaan, wordt deze geacht te zijn begaan in de lidstaat waar zij is  
vastgesteld, tenzij binnen de in artikel 455, lid 1, bedoelde termijn ten genoegen van de  
douaneautoriteiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid van het vervoer of  
van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan". 
Lid 2 van artikel 454 stelt heel duidelijk dat wanneer wordt vastgesteld dat ...  in een  
bepaalde lidstaat een overtreding of onregelmatigheid is begaan. 
De uitdrukking 'vaststellen' kan niet anders betekenen dan dat door de douaneautoriteiten  
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een  ambtelijke  vaststelling  is  verricht  van  de  plaats  waar  de  overtreding  of  
onregelmatigheid is begaan. 
Het is duidelijk dat dit betekent 'de plaats waar door de douaneautoriteiten vastgesteld  
wordt dat er een overtreding of onregelmatigheid is begaan'.
Er  is  geen  twijfel  mogelijk  dat  de  overtreding  in  België,  meer  bepaald  te  Gent  is  
vastgesteld geworden. Er zijn geen aanwijzingen dat de overtreding in Duitsland werd  
vastgesteld". 
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 454 Verordening (EEG) nr. 2454 van 2 juli 1993 tot uitvoering het communautair  
douanewetboek bepaalde destijds: 
"1. Dit artikel is van toepassing onverminderd de specifieke bepalingen van de TIR en  
van de ATA overeenkomst betreffende de aansprakelijkheid van de organisaties die zich  
garant hebben gesteld bij het gebruik van een carnet TIR of een carnet ATA.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met vervoer onder geleide  
van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer onder geleide van een carnet ATA, in een  
bepaalde  lidstaat  een  overtreding  of  onregelmatigheid  is  begaan,  wordt  de  actie  tot  
invordering  van  de  eventueel  verschuldigde  rechten  en  andere  heffingen  door  deze  
lidstaat  volgens  de  nationale  of  communautaire  bepalingen  ingesteld,  onverminderd  
eventuele strafrechtelijke maatregelen. 
3.  Wanneer  het  niet  mogelijk  is  te  bepalen  op  welk  grondgebied  de  overtreding  of  
onregelmatigheid is begaan, wordt deze geacht te zijn begaan in de lidstaat waar zij is  
vastgesteld, tenzij binnen de in artikel 455, lid 1, bedoelde termijn ten genoegen van de  
douaneautoriteiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid van het vervoer of  
van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.
Indien bij gebreke van een dergelijk bewijs, de overtreding of de onregelmatigheid geacht  
blijft  te  bestaan  in  de  lidstaat  waar  zij  is  vastgesteld,  worden  de  rechten  en  andere  
heffingen op de betrokken goederen door deze lidstaat overeenkomstig de communautaire  
of nationale bepalingen ingevorderd". 
Uit  deze bepaling volgt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de  
plaats van vaststelling en anderzijds de plaats van overtreding. 
Uit het tweede lid van artikel 454 van de uitvoeringsbepalingen van het Communautair  
douanewetboek  volgt  meer  bepaald  dat  de  autoriteiten  van  de  lidstaat  waar  de  
overtreding  of  onregelmatigheid  werd  begaan  bevoegd  zijn  tot  invordering  van  de  
eventueel verschuldigde rechten en heffingen. 
Het is pas wanneer het niet mogelijk is het grondgebied te bepalen waar de overtreding of  
onregelmatigheid is begaan, dat deze wordt geacht te zijn begaan in de lidstaat waar zij  
ook is vastgesteld. Dat is de draagwijdte van het derde lid van voornoemd artikel 454.  
Die laatste bepaling biedt weliswaar de mogelijkheid om binnen de door de verordening  
bepaalde termijn aan te tonen dat de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid  
werd begaan, zich in een andere lidstaat situeert. 
Te dezen voerde de eiseres in haar aanvullende tevens syntheseconclusie op pagina's 5 en  
6  aan  dat  de  vermeende  overtreding/onregelmatigheid  zich  heeft  voorgedaan  op  het  
ogenblik  dat  de  goederen  onder  dekking  van  het  TIR-document  met  verkeerde  
productomschrijving  het  grondgebied  van  de  Europese  Unie,  i.c.  Duitsland  werden  
binnengebracht. 
Zij betoogde: 
"Dat de overtreding of onregelmatigheid ontstaan is in Duitsland blijkt uit de volgende  
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gegevens:
-  de  goederen  werden  in  de  Europese  Unie  binnengebracht  via  Duitsland  (zie  in  
lastneming van het carnet TIR met nummer XQ 26 006 692 door het douanekantoor te  
Frankfurt ...);
-  de  betrokken  goederen  werden  onder  een  verkeerde  productomschrijving  (...)  via  
Duitsland in de Gemeenschap binnengebracht; 
- dat die sigaretten zich reeds in Duitsland in de container bevonden blijkt uit het feit dat  
bij  het  internationaal  vervoer  van  goederen  onder  de  dekking  van  carnets  TIR  de  
containers verzegeld moeten worden en het feit dat de betrokken container in België nog  
verzegeld was (zie pagina 2 eerste  besluiten van de verweerder eerste aanleg:  'in de  
verzegelde container werden 3.638.600 stuks sigaretten aangetroffen die niet aangegeven  
werden op het carnet TIR' en de brief van de Administratie van 13 maart 2001 (stuk 3 in  
het bundel van verweerder): bij de controle op 28 oktober 1999 te Gent van de zending  
verzonden onder dekking van het carnet TIR XQ26006692 en waarvoor de BV Nitane  
optreedt  als titularis  werden 3.638.600 stuks  sigaretten aangetroffen in de verzegelde  
container doch niet aangegeven in het carnet TIR")." 
De eiseres besloot dat, vermits de vermeende sluikinvoer aldus plaatsgevonden had in  
Duitsland,  de  Belgische  Administratie  ter  zake  niet  bevoegd  was  om  de  vermeende  
invoerrechten, accijnzen en bijzondere accijnzen in te vorderen, daarbij verwijzende naar  
artikel 202 CDW, waaruit volgt dat de douaneschuld ontstaat op het moment van het  
binnenbrengen van de goederen. Deze bepaling voorziet zeer duidelijk het ontstaan van  
de douaneschuld, met name op het ogenblik van het onregelmatig binnenbrengen van de  
goederen, hetgeen impliceerde dat in onderhavige zaak de douaneschuld in Duitsland  
was ontstaan,  gezien de goederen daar op onregelmatige wijze waren binnengebracht  
geworden. 
Het feit dat de begane overtreding of onregelmatigheid niet  werd vastgesteld door de  
Duitse douaneautoriteiten is zonder belang, vermits de lidstaat waar de overtreding of  
onregelmatigheid  werd  begaan primeert  op  de  bevoegdheid  van  de  lidstaat  waar  de  
overtreding of onregelmatigheid werd vastgesteld. 
Besluit 
Het hof van beroep, dat in het bestreden arrest oordeelt dat de Belgische Administratie  
van douane en accijnzen bevoegd is om de schuld in te vorderen vermits de overtreding of  
onregelmatigheid in  België  werd vastgesteld en er  geen aanwijzingen bestaan dat  de  
overtreding  in  Duitsland  werd  vastgesteld,  en  aldus  oordeelt  dat  de  plaats  van  
vaststelling  de  bevoegde  administratie  aanwijst,  en  dit  ongeacht  de  plaats  waar  de  
overtreding  of  onregelmatigheid  werd  begaan,  verantwoordt  zijn  beslissing  niet  naar  
recht (schending van artikel 454 Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2  
juli  1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening  
(EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek,  
zoals  van  toepassing  vóór  de  wijziging  bij  verordening  (EG)  nr.  2787/2000  van  de  
Commissie  van  15  december  2000,  en  454  van  voornoemde  verordening,  zoals  van  
toepassing voor de vervanging bij verordening (EG) nr. 881/2003 van de Commissie van  
21 mei 2003). Bovendien kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat de Belgische  
administratie ter zake bevoegd was zonder voorafgaand te onderzoeken,  zoals hiertoe  
uitgenodigd door eiseres,  of  de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid werd  
begaan  kon  worden  bepaald  (schending  van  artikelen  454,  lid  2  van  voornoemde  
Verordening (EEG) nr. 2454/93, zoals van toepassing voor de wijziging bij verordening  
(EG) nr. 2787/2000 van de Commissie van 15 december 2000, en 454, lid 2 van diezelfde  
verordering, zoals van toepassing voor de vervanging bij verordening (EG) nr. 881/2003  
van de Commissie van 21 mei 2003) dan wel of overeenkomstig artikel 454, derde lid van  
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de Verordening nr. 2454/93 binnen de bij artikel 455 bedoelde termijn werd aangetoond  
dat de overtreding of onregelmatigheid, zoals door de eiseres in haar syntheseconclusie  
aangevoerd,  in  Duitsland  was  begaan  (schending  van  artikelen  454,  lid  3  van  
voornoemde Verordening (EEG) nr. 2454/93, zoals van toepassing vóór de wijziging bij  
verordening (EG) nr. 2787/2000 van de Commissie van 15 december 2000, en 454, lid 2  
van diezelfde verordering, zoals van toepassing vóór de vervanging bij verordening (EG)  
nr. 881/2003 van de Commissie van 21 mei 2003).
Tweede onderdeel 
Naar luid van artikel 202.1 Communautair Douanewetboek ontstaat een douaneschuld  
bij invoer 
-  indien aan rechten bij  invoer onderworpen goederen op onregelmatige wijze in  het  
douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, of
- indien dergelijke, zich in een vrije zone of een vrij entrepot bevindende goederen op  
onregelmatige  wijze  in  een  ander  deel  van  genoemd  douanegebied  worden  
binnengebracht. 
Onder op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen in de zin van dit artikel wordt  
verstaan: elk binnenbrengen van goederen in strijd met de bepalingen van de artikelen 38  
tot en met 41 en met die van artikel 177, tweede streepje. 
Blijkens  artikel  38.1  Communautair  Douanewetboek  moeten  goederen  die  het  
douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen, onverwijld door de persoon die deze  
binnenbrengt, in voorkomend geval langs de door de douaneautoriteiten aangegeven weg  
en op de door deze autoriteiten vastgestelde wijze, worden gebracht, hetzij naar het door  
de  douaneautoriteiten  aangewezen  douanekantoor  of  naar  enige  andere,  door  deze  
autoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaats, hetzij naar een vrije zone, indien het  
binnenbrengen van de goederen in deze vrije zone rechtstreeks kan geschieden. 
Naar luid van artikel 40 Communautair Douanewetboek, zoals van toepassing vóór de  
wijziging bij de Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad  
van 13 april 2005, moeten goederen die overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder a), bij het  
douanekantoor  of  op  enige  andere,  door  de  douaneautoriteiten  aangewezen  of  
goedgekeurde plaats aankomen, bij de douane worden aangebracht door de persoon die  
de  goederen  het  douanegebied  van  de  Gemeenschap  heeft  binnengebracht  of,  in  
voorkomend geval,  door de persoon,  die zich met het vervoer van de goederen belast  
nadat deze zijn binnengebracht. 
Blijkens artikel 202.2 Communautair Douanewetboek ontstaat de douaneschuld op het  
tijdstip waarop de goederen op onregelmatige wijze worden binnengebracht. 
Te dezen voerde de eiseres in haar aanvullende tevens syntheseconclusie op pagina 5 aan  
dat de betrokken goederen de Europese Unie waren binnengebracht via Duitsland, waar  
bijgevolg ook de douaneschuld was ontstaan.
Dat de goederen via Duitsland de Gemeenschap werden binnengebracht stond niet ter  
discussie. De verweerder verklaarde integendeel zelf op pagina 1 van zijn eerste besluiten  
en op pagina 1 van de tweede besluiten dat  het carnet in  last  werd genomen op het  
kantoor  Frankfurt  (Oder)  op  27  oktober  1999,  wat  de  bevestiging  inhoudt  dat  de  
goederen, komende uit Litouwen, in Duitsland de Gemeenschap werden binnengebracht. 
Besluit
In zoverre het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen dat de douaneschuld  
ontstaat daar waar de overtreding wordt vastgesteld, en dit ongeacht de plaats waar de  
goederen op onregelmatige wijze de Gemeenschap werden binnengebracht, verantwoordt  
het zijn beslissing niet naar recht (schending van artikelen 38.1, 40, zoals van toepassing  
vóór de wijziging bij de Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en  
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de Raad van 13 april 2005, en 202.1 en 2 van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de  
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering  
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair  
douanewetboek).
Tweede middel
Geschonden bepalingen
- de artikelen 1.b en 8.1 Overeenkomst van 14 november 1975 inzake het internationale  
vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR, opgemaakt te Genève, goedgekeurd  
bij wet van 4 februari 1980 en bij Verordening (EEG) nr. 2112/78 van de Raad van 25  
juli  1978  houdende  sluiting  van  de  Douaneovereenkomst  inzake  het  internationale  
verkeer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst);
-  artikel  1  Verordening (EEG) nr.  2112/78 van de Raad van 25 juli  1978 houdende  
sluiting  van  de  Douaneovereenkomst  inzake  het  internationale  verkeer  van  goederen  
onder  dekking  van  carnets  TIR  (TIR-Overeenkomst),  gedateerd  te  Genève,  op  14  
november 1975;
-  artikel  249,  voorheen  189,  van  het  Verdrag  tot  oprichting  van  de  Europese  
Gemeenschap,  ondertekend  te  Rome  op  25  maart  1957,  goedgekeurd  bij  wet  van  2  
december 1957, waarvan het opschrift werd gewijzigd bij verdrag van 7 februari 1992,  
opgemaakt  te  Maastricht  en  goedgekeurd  bij  wet  van  26  november  1992,  en  
hergenummerd  bij  verdrag  van  Amsterdam  van  2  oktober  1997,  thans  249  van  het  
Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot  
oprichting van de Europese Gemeenschap, gedaan te Lissabon op 13 december 2007,  
goedgekeurd bij wet van 19 juni 2008;
- artikel 1.1 van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de  
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan  
en de controles daarop; 
- de artikelen 2, 4.10, 91.2.b en 163.2.b van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de  
Raad van 12 oktober 1992, houdende het Communautair Douanewetboek;
- artikel  454 van Verordening (EEG) nr.  2454/93 van de Commissie van 2 juli  1993  
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr.  
2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, zoals van  
toepassing vóór de wijziging bij verordening (EG) nr. 2787/2000 van de Commissie van  
15 december 2000, en 454 van voornoemde verordening, zoals van toepassing vóór de  
vervanging bij verordening (EG) nr. 881/2003 van de Commissie van 21 mei 2003;
- de artikelen 1, 4°, a, en 4 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van  
de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen,  hierna de Algemene Wet  inzake  
Douane en Accijnzen (AWDA) genoemd;
-  artikel  2,  §1  van  de  wet  van  10  juni  1997 betreffende  de  algemene  regeling  voor  
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,  
zoals van kracht vóór haar opheffing bij wet van 10 juni 1997, zoals van toepassing vóór  
haar opheffing bij wet van 22 december 2009.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 10 maart 2009 verklaarde het hof van beroep te Gent eiseres'  
hoger beroep tegen het vonnis, waarbij haar vordering die ertoe strekte het haar op 27  
augustus 2001 betekende dwangbevel nietig te horen verklaren en te horen zeggen voor  
recht  dat  de  bedragen  erin  vermeld  ten  titel  van  invoerrechten,  accijns,  bijzondere  
accijns,  intresten  en  kosten  niet  verschuldigd  zijn,  afgewezen  werd  als  ongegrond,  
ongegrond, bevestigde het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen en veroordeelde de  
eiseres tot de kosten. Deze beslissing is onder meer gegrond op volgende overwegingen: 
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"2. Nopens de beweerde schending van artikel 8, lid 1 van de TIR-overeenkomst. 
Overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de TIR-overeenkomst verbindt de organisatie die zich  
garant stelt zich slechts tot voldoening van de rechten en heffingen ter zake van de invoer  
of de uitvoer. 
Overeenkomstig artikel 1, b van de TIR-overeenkomst zijn de rechten en de heffingen ter  
zake van de invoer of de uitvoer de douanerechten en alle andere verschillende rechten,  
heffingen vergoedingen en andere lasten die worden geheven bij of in verband met de  
invoer  of  de  uitvoer  van  goederen,  met  uitzondering  van  de  vergoedingen  en  lasten  
waarvan het bedrag beperkt blijft tot ongeveer de kosten van de verleende diensten. 
Artikel  4  A.W.D.A.  bepaalt  dat  de  rechten  bij  invoer  en  de  rechten  bij  uitvoer  de  
douanerechten en de heffingen van gelijke werking zijn die bij de invoer van goederen  
van toepassing zijn en de belastingen bij invoer/uitvoer zijn die zijn vastgesteld in het  
kader  van  het  gemeenschappelijk  landbouwbeleid  of  in  het  kader  van  de  specifieke  
regelingen die op bepaalde door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen  
van toepassing zijn. 
Uit de samenlezing van de beide wetteksten vloeit voort dat de douanerechten in de meest  
ruime  zin  moeten  worden  geïnterpreteerd.  Ten  onrechte  stelt  (de  eiseres)  dat  de  
accijnsrechten daar niet onder vallen". 
Grieven
Ingevolge de goedkeuring van de TIR-overeenkomst bij  artikel  1 van de Verordening  
(EEG) nr.  2112/78 van de Raad van 25 juli  1978 namens de Europese Economische  
Gemeenschap  die  overeenkomstig  artikel  249,  voorheen  189,  van  het  Verdrag  tot  
oprichting  van  de  Europese  Gemeenschap,  verbindend  is  in  al  haar  onderdelen  en  
rechtstreeks  toepasselijk  is  in  elke  lidstaat,  maken  de  bepalingen  van  deze  
Douaneovereenkomst deel uit van het gemeenschapsrecht. 
Artikel 8.1 TIR-overeenkomst bepaalt dat de organisatie die zich garant heeft gesteld,  
zich verbindt tot voldoening van de rechten en heffingen ter zake van de invoer, eventueel  
vermeerderd  met  de  interesten  bij  achterstallige  betaling,  welke  verschuldigd  zijn  
krachtens douanewetten en -reglementen van het land waarin een onregelmatigheid met  
betrekking  tot  het  TIR-vervoer  is  vastgesteld.  Zij  is  gehouden  tot  betaling  van  
bovenbedoelde  bedragen,  zowel  hoofdelijk  als  gezamenlijk  met  de  personen  die  deze  
bedragen verschuldigd zijn.
Naar luid van artikel 1.b TIR-overeenkomst wordt verstaan onder "rechten en heffingen  
ter  zake  van  de  invoer",  de  douanerechten  en  alle  andere  verschillende  rechten,  
heffingen, vergoedingen en andere lasten die worden geheven bij of in verband met de  
invoer  van  goederen,  met  uitzondering  van  de  vergoedingen  en  lasten  waarvan  het  
bedrag beperkt blijft tot ongeveer de kosten van de verleende diensten.
Uit artikel 2 Communautair Douanewetboek volgt dat, in beginsel, de communautaire  
douanewetgeving in het gehele douanegebied van de Gemeenschap op eenvormige wijze  
van toepassing is.
Deze  bepaling  geldt  evenzeer  ten  aanzien  van  de  TIR-regeling,  zoals  kan  worden  
opgemaakt  uit  de  verwijzing  naar  de  TIR-regeling  in  artikel  91.2.b  Communautair  
Douanewetboek met betrekking tot het extern douanevervoer en in artikel 163.2.b van  
datzelfde wetboek met betrekking tot het intern douanevervoer evenals uit artikel 454 van  
de Verordening nr.  2454/93 van de Commissie van 2 juli  1993 tot uitvoering van het  
Communautair Douanewetboek, dat uitdrukkelijk verwijst naar de specifieke bepalingen  
van de TIR-overeenkomst betreffende de aansprakelijkheid van de borg die zich garant  
heeft gesteld bij het gebruik van een carnet TIR.
Artikel 454.2 van Verordening (EEG) nr.  2454/93 van de Commissie van 2 juli  1993  
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houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr.  
2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek bepaalt dat  
wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met vervoer onder geleide  
van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer onder geleide van een carnet ATA, in een  
bepaalde Lidstaat een overtreding of onregelmatigheid is begaan, de actie tot invordering  
van de eventueel verschuldigde rechten en andere heffingen door deze Lidstaat volgens  
de  nationale  of  communautaire  bepalingen  wordt  ingesteld,  onverminderd  eventuele  
strafrechtelijke maatregelen.
Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat het begrip "rechten en heffingen ter zake van  
de invoer" in de zin van de TIR-overeenkomst geen andere draagwijdte heeft  dan het  
begrip "rechten bij invoer" in het Communautair Douanewetboek.
Artikel  4.10  Communautair  Douanewetboek  omschrijft  de  rechten  bij  invoer  als  de  
douanerechten  en  heffingen  van  gelijke  werking  die  bij  de  invoer  van  goederen  van  
toepassing zijn. 
Hierin zijn niet begrepen de (communautaire) accijnzen, zoals omschreven in artikel 1.1  
van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene  
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de  
controles  daarop  en  omgezet  in  het  Belgisch  intern  recht  bij  wet  van  10  juni  1997  
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het  
verkeer daarvan en de controles daarop. 
Overeenkomstig  artikel  1.1  van  voormelde  Richtlijn  92/12/EEG en  artikel  2,  §1  van  
voornoemde wet van 10 juni 1997 zijn accijnzen belastingen die worden geheven op het  
verbruik van de opgesomde producten, waaronder tabaksfabrikaten.
De Algemene Wet inzake Douane en accijnzen maakt evenzeer een duidelijk onderscheid  
tussen de rechten bij invoer enerzijds en de accijnzen anderzijds. 
Artikel 4 van deze wet bepaalt dat de Administratie der douane en accijnzen is belast met  
de inning van de rechten bij invoer bedoeld in artikel  1, 4°,  a, 1,  van de rechten bij  
uitvoer, bedoeld in artikel 1, 4°, b, 1 en van de accijnzen. 
Blijkens  artikel  1,  4°,  a,  AWDA  worden  onder  rechten  bij  invoer  verstaan  de  
douanerechten  en  heffingen  van  gelijke  werking  die  bij  de  invoer  van  goederen  van  
toepassing zijn evenals de landbouwheffingen en andere belastingen bij invoer die zijn  
vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van de  
specifieke  regelingen  die  op  bepaalde  door  verwerking  van  landbouwproducten  
verkregen goederen van toepassing zijn. 
Uit de samenlezing van deze bepalingen blijkt dat de accijnzen niet begrepen zijn in de  
rechten bij invoer.
Derhalve kunnen de accijnzen en bijzondere accijnzen niet worden beschouwd als rechten  
en  heffingen  ter  zake  van  de  invoer  in  de  zin  van  artikel  8.1  en  1.b  van  de  TIR-
overeenkomst.
Besluit
Door te beslissen dat ook de accijnsrechten worden bedoeld bij de artikelen 1, b en 8, lid  
1 van de TIR-overeenkomst en derhalve ook betaald dienen te worden door de organisatie  
die zich garant heeft gesteld, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar  
recht (schending van artikelen 1.b en 8.1 Overeenkomst van 14 november 1975 inzake het  
internationale  vervoer  van  goederen  onder  dekking  van  carnets  TIR,  opgemaakt  te  
Genève, goedgekeurd bij wet van 4 februari 1980 en bij Verordening (EEG) nr. 2112/78  
van de Raad van 25 juli 1978 houdende sluiting van de Douaneovereenkomst inzake het  
internationale verkeer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-overeenkomst),  
1 van de Verordening (EEG) nr. 2112/78 van de Raad van 25 juli 1978 houdende sluiting  



1282 HOF VAN CASSATIE 20.5.11 - Nr. 332 

van  de  Douaneovereenkomst  inzake  het  internationale  verkeer  van  goederen  onder  
dekking  van  carnets  TIR  (TIR-overeenkomst),  gedateerd  te  Genève,  op  14  november  
1975, 249, voorheen 189, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,  
ondertekend te  Rome op 25 maart  1957,  goedgekeurd bij  wet  van 2 december 1957,  
waarvan het opschrift  werd gewijzigd bij  verdrag van 7 februari 1992,  opgemaakt te  
Maastricht en goedgekeurd bij  wet  van 26 november 1992,  en hergenummerd bij  het  
verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, thans 249 van het Verdrag tot wijziging van  
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese  
Gemeenschap, gedaan te Lissabon op 13 december 2007, goedgekeurd bij wet van 19 juni  
2008, 2, 4.10, 91.2.b en 163.2.b van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van  
12 oktober 1992,  houdende het Communautair  Douanewetboek,  454 van Verordening  
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele  
bepalingen  ter  uitvoering  van  Verordening  (EEG)  nr.  2913/92  van  de  Raad  tot  
vaststelling  van  het  communautair  douanewetboek,  zoals  van  toepassing  vóór  de  
wijziging bij verordening (EG) nr. 2787/2000 van de Commissie van 15 december 2000,  
en  454  van  voornoemde  verordening,  zoals  van  toepassing  vóór  de  vervanging  bij  
verordening (EG) nr. 881/2003 van de Commissie van 21 mei 2003, 1.1 van Richtlijn  
92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor  
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,  
1, 4°, a, en 4 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene  
bepalingen inzake douane en accijnzen, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet  
van 27 december 1993 en zoals van toepassing na de wijziging bij wet van 27 december  
1993,  en 2,  §1  van de  wet  van 10  juni  1997 betreffende de algemene  regeling voor  
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,  
zoals van kracht vóór haar opheffing bij wet van 10 juni 1997, zoals van toepassing vóór  
haar opheffing bij wet van 22 december 2009). 
Derde middel
Geschonden bepalingen
- artikel 149 gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
-  de  artikelen  8.1  en  8.7  van  de  Overeenkomst  van  14  november  1975  inzake  het  
internationale  vervoer  van  goederen  onder  dekking  van  carnets  TIR,  opgemaakt  te  
Genève,  goedgekeurd  bij  wet  van  4 februari  1980,  en bij  de Verordening  (EEG) nr.  
2112/78 van de Raad van 25 juli 1978 houdende sluiting van de Douaneovereenkomst  
inzake het  internationale  verkeer van goederen onder dekking van carnets  TIR (TIR-
overeenkomst), gedateerd te Genève, op 14 november 1975;
- artikel 232 Communautair Douanewetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 10 maart 2009 verklaarde het hof van beroep te Gent eiseres'  
hoger beroep tegen het vonnis, waarbij haar vordering die ertoe strekte het haar op 27  
augustus 2001 betekende dwangbevel nietig te horen verklaren en te horen zeggen voor  
recht  dat  de  bedragen  erin  vermeld  ten  titel  van  invoerrechten,  accijns,  bijzondere  
accijns,  intresten  en  kosten  niet  verschuldigd  zijn,  afgewezen  werd  als  ongegrond,  
bevestigde het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen en veroordeelde de eiseres tot de  
kosten. Deze beslissing is onder meer gegrond op volgende overwegingen: 
"3. Nopens artikel 8, punt 7 van de TIR-overeenkomst. 
Artikel 8.7 van de TIR-overeenkomst bepaalt  dat de bevoegde autoriteiten voor zover  
mogelijk  de betaling  moeten  eisen  van  de persoon of  personen die  rechtstreeks  deze  
bedragen verschuldigd is of zijn alvorens een vordering tot betaling in te dienen bij de  
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organisatie die zich garant heeft gesteld.
(De eiseres) leidt daaruit af dat zij niet gehouden kan zijn tot betaling van de rechten  
omdat de autoriteiten niet met alle middelen de betaling hebben benaarstigd.
Te dezen is de BV Nitane gevestigd te Vlaardingen in Nederland titularis van het carnet  
TIR zodat  zij  de  persoon betreft  die  de  bedragen rechtstreeks verschuldigd  is.  In  dit  
verband moet nog worden vastgesteld dat de appelante (sic) een poging heeft gedaan om  
deze gelden te recupereren. De omstandigheid dat deze invordering mislukt is (zie stuk 8  
van  de  appelante  (sic)),  mede  gelet  op  het  faillissement  van  de  BV  Nitane  is  een  
vaststelling, waar de partijen niet rond kunnen. 
Niettemin is de borgstelling van de geïntimeerde (sic) krachtens de TIR-overeenkomst  
afhankelijk  van  de  hoofdschuldenaar  van  de  houder  van  het  Carnet  TIR.  De  
ondergeschiktheid, respectievelijk afhankelijkheid van de borg betekent in concreto dat  
van de borg geen betaling kan gevraagd worden vooraleer de douaneautoriteiten al het  
mogelijke  hebben  ondernomen  om  zich  van  de  betaling  te  verzekeren  lastens  de  
hoofdschuldenaar. Dit laatste wordt erkend door de meerderheid van de verdragsluitende  
staten. 
(De eiseres) voert des betreffend aan dat de laattijdige reactie van de Belgische Douane  
de hoofdschuldenaar toegelaten heeft zijn insolvabiliteit te organiseren. De bepalingen  
van artikel 8/7 van de TIR-overeenkomst en artikel 232 CDW zouden zijn geschonden. 
Zoals hiervoor uiteengezet is de vraag tot betaling geformuleerd op 5 december 2000.  
Anderzijds werd (de eiseres) in kennis gesteld van de overtreding op 26 oktober 2000. 
De beweerde fout die door de appelante (sic) zou gemaakt zijn staat niet in oorzakelijk  
verband  tot  de  schade.  Immers  de  BV  Nitane  was  reeds  in  staat  van  faillissement  
verklaard op 18.07.2000. Blijkens een brief van de curatoren werd de vordering van de  
appelante (sic) geplaatst op de lijst der voorlopig erkende concurrente crediteuren. Een  
schending  van  artikel  8.7  van  de  TIR-overeenkomst  komt  niet  bewezen  voor.  Uit  de  
beschikbare gegevens blijkt niet dat de Belgische Staat gelden heeft kunnen recupereren  
uit de vereffening van dit faillissement, dat inmiddels reeds 9 jaar is verlopen. 
(...)
5. Nopens de borgstelling
(...)
(De  eiseres)  laat  nog  gelden  dat  de  afstand  van  het  voorrecht  van  uitwinning  in  de  
borgakte  van  1991  strijdig  is  met  artikel  8.7  TIR-overeenkomst.  Dit  laatste  artikel  
voorziet in de verplichting van de Belgische Staat om zich in eerste instantie te wenden tot  
de hoofdschuldenaar alvorens de borgstellende organisatie aan te spreken. Het kan niet  
ernstig  worden  betwist  dat  (de  verweerder)  deze  verplichting  heeft  nageleefd.  Het  
tussengekomen faillissement van de BV Nitane heeft verhinderd dat door de Belgische  
Staat andere initiatieven konden worden genomen. Uit de brief van de benoemde curator  
blijkt bovendien dat er op 14 december 2000 geen dividend te verwachten was voor de  
concurrente crediteuren". 
Grieven
Krachtens artikel  8.1.  TIR-overeenkomst verbindt de organisatie die zich garant heeft  
gesteld, zich tot voldoening van de rechten en heffingen ter zake van de invoer of de  
uitvoer,  eventueel  vermeerderd  met  de  interest  bij  achterstallige  betaling,  welke  
verschuldigd zijn krachtens de douanewetten en -reglementen van het land waarin de  
onregelmatigheid met betrekking tot het TIR vervoer is vastgesteld.
Volgens dezelfde bepaling is de organisatie die zich garant heeft gesteld, gehouden tot  
betaling van bovenbedoelde bedragen, zowel hoofdelijk als gezamenlijk met de personen  
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die deze bedragen verschuldigd zijn. 
Naar luid van artikel 8.7 TIR-overeenkomst moeten de autoriteiten, wanneer de in lid 1  
en 2 van dit artikel bedoelde bedragen opeisbaar worden, voor zover mogelijk de betaling  
hiervan eisen van hen die  rechtstreeks deze bedragen verschuldigd zijn,  alvorens een  
vordering tot betaling in te dienen bij de organisatie die zich garant heeft gesteld
Bovendien stelt artikel 232 Communautair Douanewetboek dat de douaneautoriteiten de  
betaling  van  het  bedrag  der  rechten  kunnen  verzekeren  met  alle  middelen  die  hun  
krachtens  geldende  bepalingen  ter  beschikking  staan,  met  inbegrip  van  gedwongen  
tenuitvoerlegging. 
De eiseres voerde ter zake in haar aanvullende tevens syntheseconclusie op pagina's 12  
en  volgende  aan  dat  de  Belgisch  douaneautoriteiten  waren  tekort  geschoten  in  hun  
verplichtingen.
Zij betoogde meer bepaald: 
"De feiten zijn begaan in oktober 1999. 
Een vonnis in eerste aanleg is pas tussengekomen op 20 april 2001 (...). 
Op  basis  van  die  chronologie  is  duidelijk  dat  de  redelijke  termijn  niet  werd  
gerespecteerd. 
Vanaf het ogenblik dat de niet-aangegeven sigaretten werden ontdekt en aldus de fraude  
evident was, had de douane, indien zij van oordeel was dat de fraude aanleiding zou  
gegeven hebben tot het ontstaan van een douaneschuld (...) alle mogelijkheden die zij  
wenste om betaling te bekomen, minstens te vragen van de hoofdschuldenaar (zijnde de  
houder  van  het  carnet  TIR)  en  t.o.v.  de  houder  van  het  carnet  TIR  alle  mogelijke  
uitvoeringsdaden te stellen, zowel op basis van artikel 8.7 van de TIR Conventie, als op  
basis  van  artikel  232  Communautair  Douanewetboek,  als  op  basis  van  de  Richtlijn  
76/308. 
In  casu  mocht  de  eiser  er  ter  goeder  trouw op  vertrouwen en  van  uit  gaan dat  de  
Belgische  Douaneautoriteiten  alles  in  het  werk  zou  stellen  om vooreerst  betaling  te  
bekomen  van  de  hoofdschuldenaar  van  de  rechten,  zoals  ten  andere  expliciet  
geformuleerd door artikel 8.7 TIR-Conventie. 
In casu was het immers zo dat reeds enkele dagen of weken na het transport, de Belgische  
douaneautoriteiten  hadden  kunnen  vaststellen  dat  zich  een  onregelmatigheid  had  
voorgedaan betreffende het TIR-transport. 
In  zulk  geval  dienen  uiteraard  de  Belgische  douane  autoriteiten  diligent  te  zijn  en  
onmiddellijk een vordering tot betaling te richten aan de houder van het carnet TIR en  
bovendien  de  nodige  maatregelen  van  executie  te  nemen  opzichtens  die  
hoofdschuldenaar, onafhankelijk van de nadien gevoerde correctionele procedures, om  
de betaling van de douaneschuld veilig te stellen en hun rechten alzo te vrijwaren.
(...) 
De laattijdige reactie van de Belgische douane heeft de hoofdschuldenaar toegelaten zijn  
insolvabiliteit te organiseren". 
De eiseres verwees ter staving van dat verweer naar het arrest van het Hof van Justitie  
van de Europese Gemeenschappen van 5 oktober 2006. 
De  eiseres  verweet  m.a.w.  de  administratie  niet  onmiddellijk  na  de  controle  die  de  
overtredingen aan het licht bracht, de nodige maatregelen te hebben genomen om de  
betaling van de hoofdschuldenaar te bekomen, in plaats van daartoe tot december 2000  
gewacht te hebben. 
Het hof van beroep beperkt zich ertoe in het bestreden arrest tot de vaststelling dat de  
beweerde fout, bestaande in de laattijdige reactie van de administratie niet in oorzakelijk  
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verband met de schade stond, gelet op het op 18 juli 2000 tussengekomen faillissement. 
Daarmee antwoordt het hof van beroep evenwel niet op de aanvoering dat de weinig  
diligente  aanpak  van  de  administratie  de  bv  Nitave  precies  had  toegelaten  haar  
insolvabiliteit te organiseren. 
Besluit 
Het hof van beroep dat voornoemd middel onbeantwoord laat heeft zijn beslissing niet  
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 gecoördineerde Grondwet  
van 17 februari 1994). Op grond van gedane vaststellingen, waarbij de periode tussen de  
datum  van  vaststelling  van  de  overtreding  op  28  oktober  1999  en  de  datum  van  
faillietverklaring van de bv Nitane op 18 juli 2000, wordt genegeerd, kon het hof van  
beroep  bovendien  niet  wettig  beslissen  dat  de  administratie  geen  fout  in  oorzakelijk  
verband  met  de  schade,  hierin  bestaande  dat  de  rechten  niet  meer  bij  de  
hoofdschuldenaar  konden  worden  gerecupereerd  en  dat  derhalve  eiseres  kon  worden  
aangesproken,  had begaan (schending van artikelen 8.1 en 8.7 Overeenkomst van 14  
november  1975  inzake  het  internationale  vervoer  van  goederen  onder  dekking  van  
carnets TIR, opgemaakt te Genève, goedgekeurd bij wet van 4 februari 1980, en bij de  
Verordening (EEG) nr. 2112/78 van de Raad van 25 juli 1978 houdende sluiting van de  
Douaneovereenkomst inzake het internationale verkeer van goederen onder dekking van  
carnets  TIR  (TIR-overeenkomst),  gedateerd  te  Genève,  op  14  november  1975,  232  
Communautair Douanewetboek 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek). 

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 37 TIR-overeenkomst, wordt, wanneer het niet mogelijk is 
vast te stellen op welk grondgebied een onregelmatigheid is begaan, deze geacht 
te zijn begaan op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij waar zij 
is vastgesteld.
2.  Krachtens  artikel  454,  lid  2,  van  de  verordening  (EEG)  2454/93  van  de 
Commissie  van  2  juli  1993 houdende  vaststelling  van  enkele  bepalingen  ter 
uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van 
het  communautair  douanewetboek,  zoals  te  dezen  van  toepassing,  wordt, 
wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met vervoer onder 
geleide  van  een  carnet  TIR,  respectievelijk  doorvoer  onder  geleide  van  een 
carnet  ATA,  in  een  bepaalde  lidstaat  een  overtreding  of  onregelmatigheid  is 
begaan,  de  actie  tot  invordering  van  de  eventueel  verschuldigde  rechten  en 
andere  heffingen  door  deze  lidstaat  volgens  de  nationale  of  communautaire 
bepalingen ingesteld, onverminderd eventuele strafrechtelijke maatregelen.
Krachtens artikel 454, lid 3, eerste alinea, van deze verordening wordt, wanneer 
het  niet  mogelijk  is  te  bepalen  op  welk  grondgebied  de  overtreding  of 
onregelmatigheid is begaan, deze geacht te zijn begaan in de lidstaat waar zij is 
vastgesteld, tenzij binnen de in artikel 455, lid 1, bedoelde termijn ten genoegen 
van de douaneautoriteiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid van 
het  vervoer  of  van  de  plaats  waar  de  overtreding  of  onregelmatigheid 
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daadwerkelijk is begaan.
Krachtens artikel 454, lid 3, tweede alinea, van deze verordening worden, indien, 
bij gebreke aan dergelijk bewijs, de overtreding of onregelmatigheid geacht blijft  
te  zijn  begaan  in  de  lidstaat  waar  zij  is  vastgesteld,  de  rechten  en  andere  
heffingen  op  de  betrokken  goederen  door  deze  lidstaat  overeenkomstig  de 
communautaire of nationale bepalingen ingevorderd.
3.  Het Hof van Justitie oordeelde  bij  arrest  van 23 september 2003 (zaak C-
78/01): "de artikelen 454 en 455 van verordening nr. 2454/93 verplichten een 
lidstaat  die  overtreding  of  onregelmatigheid  in  verband  met  vervoer  onder 
geleide van een carnet TIR vaststelt, niet om buiten de in artikel 455, lid 1, van 
de  verordening  bedoelde  mededelingen  en  een  opsporingsbericht  aan  het 
douanekantoor van bestemming, ook nog te onderzoeken waar de overtreding of 
onregelmatigheid  daadwerkelijk  is  begaan  en  wie  de  schuldenaren  van  de 
douanerechten zijn, door een andere lidstaat om administratieve bijstand bij de 
opheldering van de feiten te verzoeken."
4. Het Hof van Justitie oordeelde bij arrest van 29 april 2010 (zaak C-230/08):
"de artikelen 202, 215, leden 1 en 3, en 217 van verordening nr. 2913/92, zoals 
gewijzigd bij verordening nr. 955/1999, alsook de artikelen 7, lid 2, en 10, lid 3,  
van de Zesde richtlijn (77/388),  zoals gewijzigd bij  richtlijn 1999/85, moeten 
aldus worden uitgelegd dat de autoriteiten van de lidstaat aan de buitengrens van 
de  Gemeenschap  waar  goederen  onregelmatig  in  het  douanegebied  van  de 
Gemeenschap  zijn  binnengebracht,  bevoegd  zijn  om  de  douaneschuld  en  de 
belasting over de toegevoegde waarde te innen, ook al werden deze goederen 
vervolgens naar een andere lidstaat gebracht waar zij werden ontdekt en daarna 
in beslag genomen. De artikelen 6, lid 1, en 7, lid 1, van richtlijn 92/12, zoals  
gewijzigd bij richtlijn 96/99, moeten aldus worden uitgelegd dat de autoriteiten 
van laatstgenoemde lidstaat bevoegd zijn om de accijns te innen, op voorwaarde 
dat deze goederen voor commerciële doeleinden voorhanden worden gehouden."
5. De verweerder voerde voor de appelrechters aan dat:
-  de uitdrukking "vaststellen"  in de zin van voormeld artikel  454,  lid  2,  niet 
anders  kan  betekenen  dan  dat  door  de  douaneautoriteiten  een  ambtelijke 
vaststelling is verricht van de plaats waar de overtreding of de onregelmatigheid 
is begaan;
- krachtens het lid 3 van dit artikel, bij gebrek aan ambtelijke vaststelling van de 
plaats waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan, de lidstaat waar het 
bestaan van de overtreding of onregelmatigheid werd vastgesteld geacht wordt 
deze te zijn waar de overtreding of onregelmatigheid ook werd begaan. 
De appelrechters maken zich deze redenering eigen.
6.  De vraag rijst  of  de artikelen 37 TIR-overeenkomst  en 454, lid  3,  tweede 
alinea, van de verordening (EEG) 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993, zo 
moeten worden uitgelegd dat de lidstaat waar het bestaan van de overtreding of 
onregelmatigheid wordt vastgesteld, bij gebreke aan ambtelijke vaststelling van 
de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan en aan door de 
garant tijdig geleverd tegenbewijs, geacht wordt deze te zijn waar de overtreding 



Nr. 332 - 20.5.11 HOF VAN CASSATIE 1287 

of onregelmatigheid werd begaan, ook al is het aan de hand van de plaats van 
telastneming van het carnet TIR en de verzegeling van de goederen mogelijk om, 
zonder nader onderzoek, uit te maken via welke lidstaat aan de buitengrens van 
de  Gemeenschap  de  goederen  onregelmatig  in  de  Gemeenschap  werden 
binnengebracht.
In  geval  van  ontkennend antwoord  op deze vraag,  rijst  de  vraag of  dezelfde 
artikelen juncto de artikelen 6, lid 1, en 7, lid 1, van richtlijn (EEG) 92/12 van de 
Raad  van  25  februari  1992  betreffende  de  algemene  regeling  voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles 
daarop, zo moeten worden uitgelegd dat de lidstaat aan de buitengrens van de 
Gemeenschap  waar  de  goederen  onregelmatig  worden  binnengebracht,  ook 
bevoegd is om de accijns  te innen, wanneer  de goederen  inmiddels  naar  een 
andere lidstaat werden gebracht, waar zij werden ontdekt, in beslag genomen en 
verbeurd. 
Het Hof dient aldus, alvorens uitspraak te doen, overeenkomstig artikel 267 van 
het  Verdrag  betreffende  de  werking  van  de  Europese  Unie  aan  het  Hof  van 
Justitie  van de Europese  Unie de in  het  dictum van dit  arrest  geformuleerde 
prejudiciële vragen te stellen met het oog op de uitlegging van bovengenoemde 
artikelen.

Dictum
Het Hof,
Verdaagt de uitspraak tot het Hof van Justitie van de Europese Unie zal hebben 
geantwoord op de volgende prejudiciële vragen:
"1. Moeten de artikelen 37 TIR-overeenkomst en 454, lid 3, tweede alinea, van 
de verordening (EEG) 2454/93 van de Commissie van 2 juli  1993 houdende 
vaststelling  van  enkele  bepalingen  ter  uitvoering  van  verordening  (EEG)  nr. 
2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, zo 
worden  uitgelegd  dat  de  lidstaat  waar  het  bestaan  van  de  overtreding  of 
onregelmatigheid wordt vastgesteld, bij gebreke aan ambtelijke vaststelling van 
de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan en aan door de 
garant tijdig geleverd tegenbewijs, geacht wordt deze te zijn waar de overtreding 
of onregelmatigheid werd begaan, ook al is het aan de hand van de plaats van 
telastneming van het carnet TIR en de verzegeling van de goederen mogelijk om, 
zonder nader onderzoek, uit te maken via welke lidstaat aan de buitengrens van 
de  Gemeenschap  de  goederen  onregelmatig  in  de  Gemeenschap  werden 
binnengebracht.
2. Moeten, bij ontkennend antwoord op de eerste vraag, dezelfde artikelen juncto 
de artikelen 6, lid 1, en 7, lid 1, van richtlijn (EEG) 92/12 van de Raad van 25 
februari  1992  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, zo worden 
uitgelegd  dat  de  lidstaat  aan  de  buitengrens  van  de  Gemeenschap  waar  de 
goederen onregelmatig werden binnengebracht ook bevoegd is om de accijns te 
innen, wanneer de goederen inmiddels naar een andere lidstaat werden gebracht 
waar zij werden ontdekt, in beslag genomen en verbeurd".
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20 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Smetryns  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaten: H. 
Geinger en A. De Bruyn.

Nr. 333

1° KAMER - 20 mei 2011

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VEREFFENING - BOEDELSCHULDEISERS - INDIVIDUELE VERVOLGINGEN - MOGELIJKHEDEN

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - SCHULD VAN DE BOEDEL - BEGRIP

1º Het verbod tot het stellen van afzonderlijke daden van tenuitvoerlegging na faillissement,  
dat op grond van artikel 25 faillissementswet, de chirografaire en algemeen bevoorrechte  
schuldeisers treft, geldt niet voor boedelschulden die ontstaan zijn na het faillissement en  
die de curator heeft aangegaan teneinde de boedel behoorlijk te beheren nu geen enkele  
wettelijke bepaling de boedelschuldeisers aan dezelfde regeling onderwerpt als de schuld-
eisers in de boedel of hun rechten beperkt ten aanzien van de boedel; alleen een situatie  
van samenloop tussen de boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers die houder zijn  
van een bijzonder voorrecht of van een zakelijke zekerheid, kan verhinderen dat de boedel-
schuldeisers  individuele  vervolgingen  tegen  die  boedel  instellen1.  (Art.  25,  Faillisse-
mentswet 1997)

2º Een schuld kan alleen dan een boedelschuld zijn, wanneer de curator verbintenissen  
heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel, onder meer door de handelsac-
tiviteit van de gefailleerde voort te zetten, de door laatstgenoemde gesloten overeenkom-
sten uit te voeren of nog door de roerende of onroerende goederen te gebruiken met het  
oog op het passend beheer van de failliete boedel2.  (Artt. 8 en 9, Hypotheekwet; Art. 184, 
Vennootschappenwet; Artt. 451 en 561, Wetboek van Koophandel)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. V. e.a.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal D. Thijs: 
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij vonnis van 11 december 1996 van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen werd 
de nv VAN GUCHT EN CO in faling verklaard.
Op 12 mei  2005 legde eiser,  in verband met  aanslagen  in  de onroerende voorheffing 
(aanslagjaar 1997) en de verkeersbelasting (aanslagjaar 2002), die volgens eiser boedel-
schulden betreffen, bij de tweede verweerster een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag op 
de faillissementsrekening van de nv VAN GUCHT EN CO. 
Op 13 mei 2005 legde tweede verweerster een verklaring af van derde-beslagene waarin  
zij aangaf enkel tot deconsignatie te kunnen overgaan op voorwaarde van naleving van 
artikel 52 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, waarna eiser, op 10 juni 2005, 
overging tot het betekenen van een uitvoerend beslag onder derden in handen van tweede  
verweerster.
Met betrekking tot diezelfde aanslagen in de onroerende voorheffing en de verkeersbelas-
ting legde eiser op 12 mei 2005 ook in handen van derde verweerster een vereenvoudigd 

1 Zie de conclusie van het OM.
2 Ibid.
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fiscaal derdenbeslag op de tegoeden van de gefailleerde vennootschap. 
In  zoverre  derde  verweerster  in  de  verklaring  van  derde  beslagene  dd.  27  mei  2005 
verklaarde dat de eerste verweerders zich verzetten tegen de uitvoering van het verzoek  
tot betaling, liet eiser op 13 juni 2005 aan derde verweerster een uitvoerend beslag onder 
derden betekenen.
Op 4 juli 2005 tekenden eerste verweerders verzet aan bij de Beslagrechter te Antwerpen, 
zowel tegen het uitvoerend beslag onder derden van 10 juni 2005 in handen van tweede 
verweerster als tegen het uitvoerend beslag onder derden van 13 juni 2005 bij de derde 
verweerster.
Bij beschikking van 11 januari 2006 verwees de Beslagrechter te Antwerpen de zaak naar 
de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen  in  zoverre  een aantal  geschilpunten niet 
beslecht konden worden zonder rekening te houden met het faillissementsrecht, zoals de  
vraag of de schulden waarvoor beslag werd gelegd al dan niet boedelschulden zijn.
Bij vonnis van 18 december 2006 oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen 
dat de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting boedelschulden zijn en werd het  
verzet van de eerste verweerders tegen het uitvoerend derdenbeslag ongegrond verklaard.
Bij  verzoekschrift,  neergelegd op 26 april  2007 ter griffie  van het Hof van Beroep te 
Antwerpen,  tekenden  de  eerste  verweerders  hoger  beroep  aan  tegen  deze  beslissing 
(2007/AR/1261).
Bij akte, betekend op 27 april 2007, tekende ook de derde verweerster hoger beroep aan  
tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel (2007/AR/1316).
Het bestreden arrest van 11 september 2008 van het Hof van Beroep te Antwerpen voegt  
de beide hogere beroepen samen, verklaart het hoger beroep van de eerste verweerders 
ontvankelijk en gegrond, en het hoger beroep van de derde verweerster niet ontvankelijk,  
wijzigt het vonnis van de eerste rechter en verklaart het verzet van de eerste verweerders  
tegen het uitvoerend derdenbeslag gegrond.
Het  bestreden  arrest  oordeelde  dat  het  uitoefenen  van  een  uitvoerend  beslag  op  de  
goederen van de failliete boedel door een schuldeiser, zelfs wanneer hij beweert schuld-
eiser van de boedel te zijn, zinloos is aangezien een schuldeiser na faillissement geen indi -
viduele uitvoeringsmaatregelen kan treffen buiten de regels eigen aan het faillissements-
recht.
II. De voorziening in cassatie.
1. In het eerste onderdeel van het eerste middel voert eiser aan dat de appelrechters door  
in voormelde zin te oordelen een aantal bepalingen van de Hypotheekwet, de Faillisse-
mentswet,  het  Wetboek  van  vennootschappen,  en  het  Gerechtelijk  Wetboek  hebben 
geschonden. 
Eiser houdt terzake voor dat geen enkele wettelijke bepaling de boedelschuldeisers onder-
werpt aan de regels inzake de opschorting van tenuitvoerlegging die enkel zouden gelden  
voor schuldvorderingen die zijn ontstaan uit verbintenissen die vóór het faillissement zijn 
aangegaan.
Eiser argumenteert dat de rechten van de boedelschuldeisers niet kunnen worden beperkt  
door de aanspraken van de schuldeisers in de boedel met wie de boedelschuldeisers niet in 
samenloop  treden;  de  boedelschuldeisers  zouden  bijgevolg  hun  individuele  executie-
rechten  op  het  buitenbezitgestelde  vermogen  van  de  gefailleerde  behouden zodat  hun 
schuldvorderingen  bij  voorrang  moeten  worden  voldaan,  vóór  de  schuldeisers  in  de 
boedel.
Alleen een situatie van samenloop tussen de boedelschuldeisers onderling of tussen die 
schuldeisers en de schuldeisers die houders zijn van een bijzonder voorrecht of van een 
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zakelijke zekerheid, zou aldus kunnen verhinderen dat de boedelschuldeisers individuele 
vervolgingen tegen de failliete boedel instellen.
De regels inzake de vereffening van het faillissement en de uitdeling aan de schuldeisers, 
die eigen zijn aan het faillissementsrecht, staan er volgens eiser niet aan in de weg dat de 
boedelschuldeisers  zelf  individuele  uitvoeringsmaatregelen  treffen  om  betaling  te 
bekomen van hun schuldvordering "buiten de regels eigen aan het faillissementsrecht",  
met name overeenkomstig de bepalingen van het gerechtelijk wetboek.
2. Na faillissement, dat de buitenbezitstelling van de gefailleerde tot gevolg heeft en tot  
een  collectieve  vereffening  aanleiding  heeft,  kunnen  de  individuele  schuldeisers  in  
beginsel niet meer overgaan tot tenuitvoerlegging. 
Deze opschorting van tenuitvoerlegging is het gevolg van de samenloop die door het fail-
lissement ontstaat op de goederen van de gefailleerde en dit ten voordele van de gezamen -
lijke schuldeisers.  De gelijkheid onder de schuldeisers vormt het basisbeginsel van dit 
collectief beslag (DIRIX, E. en BROECKX, K., Beslag, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 94, 
nr. 131). 
Boedelschulden, die het gevolg zijn van verbintenissen die de curator heeft  aangegaan 
voor het beheer van de boedel, onder meer door de handelsactiviteiten van de vennoot-
schap voort te zetten, de door haar gesloten overeenkomsten verder uit te voeren of nog 
door gebruik te maken van de roerende of onroerende goederen van de vennootschap, om 
een behoorlijk beheer van de vereffening te waarborgen, vallen buiten deze samenloop en 
zijn bijgevolg niet onderworpen aan de regels van de collectieve vereffening (Cass. 16  
juni 1988, AC, 1987-88, nr. 642; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, 
Brussel, Kluwer, 2003, 457, nr. 754;  AC VAN GYSEL, Les masses de liquidation en droit 
privé, Brussel, Brylant, 1994, 415-416; E. DIRIX, o.c., 97, nr. 135).
In een arrest van 26 oktober 2000 stelde Uw Hof als principe voorop "dat een schuld 
alleen ten laste van de boedel kan vallen wanneer de curator qualitate qua verbintenissen  
heeft aangegaan met het oog op het beheer van die boedel, onder meer door de handels -
werkzaamheden  van  de  gefailleerde  voort  te  zetten,  de  door  laatstgenoemde  gesloten 
overeenkomsten uit te voeren of nog, door de roerende of onroerende goederen ervan te  
gebruiken met het oog op het passend beheer van de failliete boedel; dat de boedel alleen 
in dergelijke omstandigheden dienovereenkomstig gebonden is door de verbintenissen die 
met dat beheer verband houden en de schulden die erop rusten, moet dragen" (Cass. 26 
oktober 2000, AC 2000, nr. 579).
Zo oordeelde Uw Hof in dat arrest dat de verplichting om de verkeersbelasting te betalen 
voor een voertuig dat tot de failliete vennootschap behoort, een schuld is van de boedel.
Er bestaat voorts geen enkele wettelijke bepaling die de boedelschuldeisers onderwerpt  
aan de regels inzake de opschorting van tenuitvoerlegging of die hun rechten beperkt ten 
aanzien van de schuldeisers in de boedel. Alleen een situatie van samenloop tussen de  
boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers en de schuldeisers die houders zijn van een 
bijzonder  voorrecht  of  van  een zakelijke  zekerheid,  kan eventueel  verhinderen  dat  de  
boedelschuldeisers individuele vervolgingen tegen de failliete boedel instellen (Cass. 25 
september 2006, AR C.05.0487.N,  JT, 2007, 546; Cass. 26 november 1981,  Pas. 1982, 
426, met conclusies van E. LIEKENDAEL, toenmalig Adv.-gen.,  RCJB 1985, 447, met noot 
B. MAES en R. BUTZLER "Le droit d'exécution individuelle des créanciers de la masse"; A. 
ZENNER, "Dépistage, faillites & concordats", Brussel, Larcier, 1998, 426, nr. 576 en 659,  
nr. 916).
Wanneer de curator in gebreke blijft om een boedelschuldeiser te betalen, kan deze bijge -
volg zelf tot tenuitvoerlegging overgaan en desgevallend, overeenkomstig de regels van  
het Gerechtelijk Wetboek, uitvoerend (derden)beslag laten leggen op de goederen van de 
failliete boedel.
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Het bestreden arrest heeft derhalve niet wettig beslist dat:
- het uitoefenen van een uitvoerend beslag op de goederen van de failliete boedel zinloos  
is, zelfs voor een boedelschuldeiser;
-  zelfs  hij  die  beweert  een boedelschuldeiser  te  zijn  op die manier  geen betaling kan 
bekomen buiten de regels eigen aan het faillissementsrecht;
-  de faillissementswet  aan de schuldeisers van de boedel eigen uitvoeringsmaatregelen 
ontzegt;
- de actie van eiser (uitvoerend derdenbeslag) niet kan leiden tot een andere en vroegere  
verdeling;
- enkel de curator kan overgaan tot rangregeling en evenredige verdeling (artikel 99 Fail-
lissementswet)  zodat  de  bepalingen  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  geen  toepassing 
vinden.
Het eerste onderdeel van het eerste middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.10.0027.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 11 september 2008.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Dirk  Thijs  heeft  op  21  februari  2011  een  conclusie 
neergelegd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 
aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel
1. Het verbod tot het stellen van afzonderlijke daden van tenuitvoerlegging na 
faillissement,  dat  op  grond  van  artikel  25  Faillissementswet  1997,  de 
chirografaire  en  algemeen  bevoorrechte  schuldeisers  treft,  geldt  niet  voor 
boedelschulden  die  ontstaan  zijn  na  het  faillissement  en  die  de  curator  heeft 
aangegaan teneinde de boedel behoorlijk te beheren.
Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de boedelschuldeisers aan dezelfde 
regeling als de schuldeisers in de boedel of beperkt hun rechten ten aanzien van 
de boedel.
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Alleen een situatie van samenloop tussen de boedelschuldeisers  of  tussen die 
schuldeisers en de schuldeisers die houder zijn van een bijzonder voorrecht of 
van  een  zakelijke  zekerheid,  kan  verhinderen  dat  de  boedelschuldeisers 
individuele vervolgingen tegen die boedel instellen.
2.  Een  schuld  kan  alleen  dan  een  boedelschuld  zijn,  wanneer  de  curator 
verbintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van de boedel, onder 
meer  door  de  handelsactiviteit  van  de  gefailleerde  voort  te  zetten,  de  door 
laatstgenoemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door de roerende 
of onroerende goederen te gebruiken met het oog op het passend beheer van de 
failliete boedel.  De boedel is alleen in die omstandigheden gebonden door de 
verbintenissen die met dat beheer verband houden en moet de schuld die erop 
rust dragen.
3. De appelrechters oordelen dat:
- een uitvoerend beslag op de goederen van de gefailleerde zinloos is en dat de 
eiser buiten de vermelde gevallen waarin hij optreedt als schuldeiser met een 
bijzonder voorrecht of als hypothecaire schuldeiser geen betaling kan verkrijgen 
buiten  de  regels  eigen  aan  het  faillissement,  zelfs  wanneer  hij  beweert  
schuldeiser van de boedel te zijn;
-  de  faillissementswet  aan  de  schuldeisers  van  de  boedel  geen  eigen 
uitvoeringsmaatregelen toekent.
Zij leiden hieruit af dat het uitvoerend beslag onder derden, ook al is de eiser een 
boedelschuldeiser,  niet  kan  leiden  tot  betaling  en  dat  ook  voor  een  boedel-
schuldeiser  slechts  een  betaling  in  het  raam van  de  faillissementsvereffening 
mogelijk is.
4. Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
5. Het onderzoek van de overige grieven kan niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid van de hogere beroepen.
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 feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

20 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: E. 
Dirix – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: A. De Bruyn.
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Nr. 334

1° KAMER - 20 mei 2011

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET 
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING

De beslissing van de rechter die op grond van artikel 6 E.V.R.M. een administratieve geld-
boete van 200% van de ontdoken belasting, opgelegd in toepassing van artikel 70, §2,  
W.B.T.W,  vermindert  op  grond van het  proportionaliteitsbeginsel,  impliceert  niet  dat  hij  
oordeelt dat het K.B. nr. 41 van 30 januari 1987 onwettig is, noch dat de rechter afwijkt van  
de schalen opgelegd door dit  K.B.  (Impliciet).  (Artt.  70,  §2 en 84,  Btw-wetboek;  Art.  1, 
laatste lid, KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele 
fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. DRANKEN VAN EETVELDE nv)

ARREST

(AR F.10.0074.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
9 maart 2010.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Dirk  Thijs  heeft  op  21  februari  2011  een  conclusie 
neergelegd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
(...)

Vierde onderdeel
4. Anders  dan het onderdeel  aanvoert,  wijkt het  arrest  niet  af van de schalen 
opgelegd door het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van  het  bedrag  van  de  proportionele  fiscale  geldboeten  op  het  stuk  van  de 
belasting over de toegevoegde waarde, maar vermindert het arrest op grond van 
het proportionaliteitsbeginsel de administratieve geldboete die werd opgelegd in 
toepassing artikel 70, §2, Btw-wetboek.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Vijfde onderdeel
5. Het arrest beslist niet dat het voornoemde koninklijk besluit nr. 41 onwettig is, 
maar oordeelt dat de rechter op grond van artikel 6 EVRM de volle rechtsmacht  
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heeft om na te gaan of die beslissing in feite en in rechte verantwoord is of zij  
alle  beginselen  waaronder  het  evenredigheidsbeginsel,  naleeft  die  de 
administratie in acht moet nemen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

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

20 mei 2011 – 1° kamer –  Voorzitter en verslaggever: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: A. De Bruyn.

Nr. 335

1° KAMER - 20 mei 2011

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING OP NIET-BEBOUWDE PERCELEN - VRIJSTELLING - 
VERHURING OVEREENKOMSTIG DE WET OP DE LANDPACHT - BEWIJS

2º PACHT - PACHTOVEREENKOMST - BEWIJSREGELS TUSSEN PARTIJEN - DRAAGWIJDTE

1º De belastingplichtige die de gemeentebelasting geheven op niet-bebouwde percelen in  
een niet-vervallen verkaveling betwist, mag het bestaan van de vrijstellingsgrond dat het  
perceel verhuurd is overeenkomstig de wet op de landpacht, bewijzen door alle middelen  
van  recht1.  (Art.  5,  7°,  Belastingreglement  van  de Stad  Lokeren 16  dec.  2002;  Art.  3, 
Pachtwet)

2º De omstandigheid dat artikel 3 van de wet op de landpacht, tussen de partijen bij een  
pachtovereenkomst vooral aan de eigenaar restrictieve bewijsregels oplegt, heeft niet tot  
gevolg  dat  dezelfde  restricties  van  toepassing  zijn  in  de  verhouding van de  beweerde  
verpachter en een derde2. (Art. 3, Pachtwet)

(VAGAETRANS bvba T. STAD LOKEREN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1. In casu stelt zich de vraag of eiseres voor het dienstjaar 2004 aanspraak kon maken op 
vrijstelling van de door verweerster geheven gemeentebelasting op haar niet-bebouwde 
percelen om reden dat deze percelen het voorwerp uitmaakten van een pacht die valt  
onder de landpachtwet.
Krachtens artikel 1 van het belastingreglement  van 16 december 2002 van verweerder 
wordt ten behoeve van de gemeente voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 januari  
2003 en eindigend op 31 december 2006, een jaarlijkse belasting gevestigd op de niet-be-
bouwde percelen, begrepen in een niet-vervallen verkaveling.
Luidens artikel 5.7 van dit belastingreglement is de eigenaar van een perceel dat, inge-
volge  de  bepalingen  van  de  wet  op  de  landpacht,  niet  voor  bouwen  kunnen  worden 
bestemd, vrijgesteld van de belasting.

1 Zie de conclusie van het OM.
2 Ibid.
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2. Het  behoort aan de eigenaar  van het  perceel die zich op de vrijstelling beroept,  te 
bewijzen dat een pacht voorhanden is die onder de Pachtwet valt (artikelen 1315 Burger-
lijk Wetboek; 870 Gerechtelijk Wetboek).
Om het bewijs te leveren van het bestaan van een onder de Pachtwet vallende pachtover -
eenkomst, in welk geval eiseres zou zijn vrijgesteld van de belasting opgelegd op niet-be -
bouwde percelen, oordeelde het hof van beroep dat eiseres, als verpachter, niet beschikt  
over de bewijsmiddelen die de Pachtwet aan de pachter verleent en dat hij het bestaan van  
een onder de Pachtwet vallende pacht derhalve enkel kon bewijzen door middel van een  
geschrift overeenkomstig artikel 3.1° van de Pachtwet.
Tussen partijen voorziet  de Pachtwet  in een specifieke  regeling om het bestaan en de 
voorwaarden van een pachtovereenkomst te bewijzen.
De pachtovereenkomst moet krachtens artikel 3 van de Pachtwet schriftelijk worden vast-
gesteld, onverminderd het recht van degene die in het bezit is van een landeigendom, die  
door alle middelen van recht het bewijs kan leveren van het bestaan van de pachtovereen-
komst  en  van  de  pachtvoorwaarden,  en  het  recht  van  de  wederpartij  door  dezelfde 
middelen het tegenbewijs te leveren (Cass. 11 maart 1983, AC 1982-83, 858).
3.  Uit  artikel  3  van  de Pachtwet  volgt  dat  de verpachter,  anders  dan  de  pachter,  het  
bestaan van de pacht enkel schriftelijk kan aantonen (Cass. 26 december 1985, AC 1985-
86, 602; Cass. 16 juni 1988, AC 1987-88, 1347; Cass. 7 maart 2002, AC 2002, 710).
Op grond van een analyse van de door eiseres voorgelegde overeenkomst dd. 20 maart  
2001, die eiseres sloot met een landbouwer, oordeelden de appelrechters dat in casu niet  
was aangetoond dat de belaste gronden voorwerp uitmaakten van een pacht die valt onder 
de Landpachtwet nu het voorgelegde geschrift niet voldeed aan de vereisten van artikel 3, 
1° van de Landpachtwet.
De bewijsregeling van artikel 3 van de Pachtwet, geldt evenwel enkel tussen partijen bij 
de pachtovereenkomst.
Ten aanzien van derden geldt het principe van de vrije bewijslevering.
Voor de heffing van belastingen kan bovendien enkel de werkelijke toestand in aanmer-
king  genomen  worden  zodat  de  privaatrechtelijke  bewijsregeling  dienaangaande  geen 
toepassing vindt en de bewijslevering in beginsel vrij is (Cass. 22 november 1985,  AC 
1985-86, nr. 199).
Ten aanzien van verweerder kon eiseres derhalve het bewijs van de pachtovereenkomst  
leveren met alle middelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen.
4.  Zo  besliste  Uw Hof  in  een  arrest  van  22  november  1985 (AC 1985-86,  nr.  199), 
gewezen in een analoge zaak, dat de belastingplichtige, die bezwaar heeft ingediend tegen 
een belasting geheven op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling, het 
bestaan van een vrijstellingsgrond, in het bijzonder het bestaan van een onder de Pachtwet  
vallende pachtovereenkomst, met alle middelen van recht kan bewijzen. 
Uw Hof preciseerde in dit verband "dat ten opzichte van (de gemeente), (de belasting-
plichtige) het bestaan van een dergelijke landpacht mag bewijzen, door alle bewijsmid-
delen, ook door getuigen of vermoedens; dat immers (de belastingplichtige) moet worden 
belast naar de werkelijke toestand en de privaatrechtelijke bewijsregeling ten dezen geen  
toepassing vindt".
5.  Het  bestreden  arrest  steunde  derhalve  op  een  verkeerde  rechtsopvatting  waar  het 
oordeelde dat eiseres, als verpachter, niet kon beschikken over de bewijsmiddelen die de 
Landpachtwet aan de pachter verleent en het bestaan van een onder de Pachtwet vallende  
pacht enkel en alleen kon bewijzen door middel van een geschrift overeenkomstig artikel  
3.1° van de Pachtwet.
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Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.10.0079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
17 november 2009.
Raadsheer Eric Stassijns brengt verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal  Dirk  Thijs  heeft  op  21  februari  2011  een  conclusie 
neergelegd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
1. Uit de vaststellingen van de appelrechter blijkt dat het belastingreglement van 
de verweerster van 16 december 2002 bepaalt: "Er wordt ten behoeve van de 
gemeente voor een termijn van 4 jaar ingaande op 1 januari 2003 en eindigend 
op 31 december  2006 een jaarlijkse belasting gevestigd op de niet-bebouwde 
percelen, begrepen in een niet-vervallen verkaveling".
Volgens de vaststellingen van de appelrechter wordt op grond van artikel 5.7° 
van ditzelfde reglement vrijgesteld van belasting: "De eigenaar van het perceel  
dat ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht niet voor bouwen [kan] 
worden bestemd".
2. Hieruit blijkt dat de eigenaar van een niet-bebouwd perceel grond gelegen in 
een niet-vervallen verkaveling, gerechtigd is op de vrijstelling van de bedoelde 
belasting  op  voorwaarde  dat  hij  bewijst  dat  zijn  perceel  is  verhuurd 
overeenkomstig de wet op de landpacht.
Dat een perceel overeenkomstig de wet op landpacht is verhuurd, is een feit dat 
door alle middelen van recht kan worden bewezen.
De omstandigheid dat artikel 3 van de wet op de landpacht, tussen de partijen bij 
een pachtovereenkomst vooral aan de eigenaar restrictieve bewijsregels oplegt, 
heeft niet tot gevolg dat dezelfde restricties van toepassing zijn in de verhouding 
van de beweerde verpachter en een derde, zoals de verweerster.
3.  De  appelrechter  kon  dan  ook  niet  zonder  schending  van  de  aangevoerde 
wetsbepalingen,  oordelen  dat  de  eiseres  niet  het  bewijs  leverde  dat  haar 
pachtcontract  onder de toepassing valt van de wet op de landpacht omdat het 
voorgelegde  geschrift  niet  voldoet  aan  de  vereisten  van  artikel  3.1° 
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Landpachtwet.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

20 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: E. 
Stassijns  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaat: A.  De 
Bruyn.

Nr. 336

3° KAMER - 23 mei 2011

RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKING - VOORWAARDEN

De beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democratische samenleving  
wanneer zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke noodwendigheid, op voor-
waarde dat de evenredigheid tussen het aangewende middel en het beoogde doel wordt  
geëerbiedigd  en  de  beperking  door  steekhoudende  en  afdoende  redenen  verantwoord  
wordt1. (Art. 10.2, EVRM)

(ROSSEL COMPAGNIE nv e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0216.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 19 maart 2008 van het hof van 
beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 29 april 2011 van de eerste voorzitter verwezen 
naar de derde kamer.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 27 april 2011 een conclusie 
neergelegd ter griffie.
Op de zitting van 23 mei 2011 heeft raadsheer Alain Simon verslag uitgebracht 
en heeft procureur-generaal Jean-François Leclercq geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

1 Zie concl. OM. in Pas., 2011, nr. 336.
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De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19 en 25 van de Grondwet;
-  artikel  10  van  het  Verdrag  tot  bescherming  van  de  rechten  van  de  mens  en  de  
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de  
wet van 13 mei 1955;
- artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,  
gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest,  dat  het  beroepen  vonnis  wijzigt,  "veroordeelt  (de  eisers)  om  (aan  de  
verweerder) 3.000 euro te betalen wegens morele schade en 1.250 euro voor de kosten  
van zijn verdediging in eerste aanleg" en "veroordeelt de (eiseres) om het eensluidend  
verklaard  afschrift  van  het  origineel  van  het  arrest  in  extenso  te  publiceren  in  de  
kolommen van het dagblad Le Soir met als titel 'Juridisch herstel'. Het beslist aldus om  
alle  redenen  die  hier  als  volledig  weergegeven  worden  beschouwd  en,  inzonderheid,  
onder de titel  "I.  De aansprakelijkheid van de auteur (de eiser)",  op grond dat  "het  
betwiste krantenartikel van 31 oktober 2003, met als titel: 'Julien Pierre', handelt over  
'het proces Cools', dat op dat ogenblik gevoerd werd voor het hof van assisen te Luik;
(...)  De  auteur  beschrijft  de  persoon van  Julien  Pierre  en  vermeldt  dat  hij  de  kunst  
verstaat om zich in de publieke opinie weinig sympathiek te maken;
Een van de redenen,  volgens de auteur,  is  dat  die  advocaat  een ware procedureslag  
voert;
Dat wordt toegelicht aan de hand van het 'proces Cools' (...);
Om zijn stelling verder toe te lichten, brengt de auteur andere dossiers en dus andere  
cliënten van die advocaat ter sprake;
Bijvoorbeeld 'de zaak D.', waarin D. door meester Julien Pierre werd verdedigd en voor  
wie  hij  het  'spaghetti'-arrest  van  het  Hof  van  Cassatie  had  verkregen,  waardoor  
onderzoeksrechter Connerotte van dat dossier werd gehaald;
Tevens wordt een dossier uit 1997 ter sprake gebracht, dat op (de verweerder) betrekking  
had. In die zaak werd hij verdedigd door meester Julien Pierre, die, volgens de steller van  
het artikel,  poogde aan te tonen dat het onderzoek niet eerlijk was gevoerd en dat de  
tegen de (verweerder) ingestelde vervolgingen dus nietig waren. Een ander dossier dat  
vermeld wordt, is het proces 'Interagri' dat in 1999 werd gevoerd voor de correctionele  
rechtbank te Hoei, alwaar meester Julien Pierre kritiek uitoefende op de hiaten in het  
onderzoek en op de zwakke plekken in het dossier, die hij toeschreef aan de beperkte  
middelen van justitie;
Zo blijkt uit de lezing van het artikel dat het enige raakpunt tussen de verschillende, bij  
naam genoemde cliënten, onder wie (de verweerder), het feit is dat ze dezelfde raadsman  
hebben,  te  weten  Julien  Pierre,  en  dat  hij  verweermiddelen,  dat  wil  zeggen  
proceduremiddelen  gebruikt,  waarvoor  niet-ingewijden  niet  altijd  begrip  kunnen  
opbrengen en waardoor deze advocaat op weinig sympathie zou kunnen rekenen;
De auteur geeft echter ook als eerste verklaring voor het feit dat advocaat Julien Pierre  
niet  sympathiek  overkomt  bij  het  publiek,  de  volgende  reden  op:  'omdat  hij  weinig  
populaire inverdenkinggestelden verdedigt (M.D., de [verweerder], arts S. uit S. ...)';
De omschrijving (van de verweerder) als een 'weinig populair'  persoon berust op een  
louter subjectieve beoordeling van de auteur van het artikel en is nergens op gebaseerd,  
terwijl de auteur, wanneer hij advocaat Julien Pierre omschrijft als een persoon die 'niet  
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sympathiek overkomt bij het publiek', die bewering in het artikel nader toelicht door erop  
te wijzen dat die advocaat gebruik maakt van zogenaamde proceduremiddelen, en meer  
bepaald dat hij 'een procedureslag voert' die buiten het paleis 'duidelijk op minder begrip  
kan  rekenen'.  Zo wordt  de lezer  geïnformeerd  en  zal  hij  zelf  kunnen uitmaken of  de  
beschrijving van de advocaat al dan niet terecht is;
De  auteur  verbindt  de  naam  (van  de  verweerder)  daarenboven  aan  die  van  M.D.,  
waarvan niet betwist wordt dat hij in het collectieve bewustzijn afgrijzen en afkeuring  
oproept; de auteur schrijft trouwens in datzelfde artikel dat meester Julien Pierre voor  
'ongedierte' werd uitgemaakt omdat hij aanvaard had M.D. te verdedigen, wat veel zegt  
over het beeld dat de publieke opinie van M.D. heeft;
Door M.D. en (de verweerder) in één adem weinig populaire inverdenkinggestelden te  
noemen - terwijl dat (...) bijvoeglijk voornaamwoord, in het geval van (de verweerder), in  
het  artikel  nergens  met  argumenten  gestaafd  wordt  -,  en  hoewel  hij  de  negatieve  
weerklank van de naam 'M.D.'  bij  de  publieke opinie  kende,  heeft  de auteur van het  
artikel zich niet gedragen zoals elke normaal bedachtzame en voorzichtige journalist, in  
dezelfde omstandigheden, zich zou hebben gedragen, door zich met name niet alleen te  
houden aan zijn informatieplicht maar door ook ervoor te zorgen dat het evenwicht tussen  
de persvrijheid, vastgelegd in artikel 25 van de Grondwet, en de eerbiediging van het  
privé-leven en van het recht op de goede naam, niet verstoord wordt;
Zo  worden  M.D.  en  (de  verweerder)  onterecht  in  één  adem  vernoemd  en  werd  
laatstgenoemde in zijn eer aangetast, gezien de negatieve connotaties die M.D. bij elke  
lezer oproept;
Het feit dat (de verweerder) een bekend persoon is, dat hij vaak in de media verschijnt en  
dat hij deelgenomen heeft aan televisie-uitzendingen over, met name, zijn geschillen met  
de Staatsveiligheid, doen wat dat betreft niet ter zake",
en, onder titel "II. De aansprakelijkheid van de uitgever, de (eiseres)", op grond dat "de  
eerste  rechter  om  oordeelkundige  redenen,  die  door  het  hof  (van  beroep)  worden  
overgenomen, beslist heeft dat de vordering tegen de uitgever ontvankelijk was;
De uitgever heeft het litigieuze artikel, dat de goede naam van (de verweerder) aantast,  
duidelijk  afgedrukt  op  de  eerste  bladzijden  van  het  dagblad,  samen  met  een  grote,  
opvallende foto van advocaat Julien Pierre, van wie niet betwist wordt dat hij bij het  
publiek welbekend is, en met een commentaar onder de foto die al even erg opvalt: '... de  
man die  rechter  Connerotte  en voorzitter  Godin ten val  bracht'.  De uitgever van het  
dagblad, dat een opinieblad is en geen zogeheten sensatieblad, heeft (de verweerder) dus  
in een bijzonder daglicht gesteld met de bedoeling de aandacht van de lezer te prikkelen,  
en zodoende heeft hij zich niet gedragen zoals een uitgever van dat soort dagbladen, die  
niet alleen de lezer wil informeren maar ook erover wil waken dat andermans eer niet  
wordt aangetast, zich in dezelfde omstandigheden zou hebben gedragen."
Grieven
Krachtens artikel 19 van de Grondwet is de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten  
gewaarborgd,  behoudens  bestraffing  van  de  misdrijven  die  ter  gelegenheid  van  het  
gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. Artikel 25 van de Grondwet bepaalt  
dat de drukpers vrij is.  Krachtens artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de  
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, kan de vrijheid van meningsuiting, die  
de vrijheid van meningsuiting omvat en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te  
ontvangen of  door te  geven,  zonder inmenging van overheidswege en die  plichten en  
verantwoordelijkheden met zich meebrengt,  alleen worden onderworpen aan bepaalde  
formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties als zij bij wet worden voorzien en in  
een democratische samenleving nodig zijn in het belang van, met name, de bescherming  
van de goede naam of de rechten van anderen. Dezelfde beginselen zijn vastgelegd in  
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artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
De in die bepalingen gewaarborgde vrijheid van meningsuiting is één van de essentiële  
grondslagen van elke democratische samenleving. Zij geldt voor alle soorten inlichtingen  
of denkbeelden en niet alleen voor de intellectuele auteur van de uitdrukking zelf maar  
ook  voor  eenieder  die,  op  de  een  of  andere  manier,  rechtstreeks  of  onrechtstreeks  
bijdraagt tot de verspreiding van de beschermde boodschap, zoals de uitgever van een  
werk of van een tijdschrift. Zij is een grondbeginsel en de mogelijke uitzonderingen of de  
redenen om die vrijheid te beperken, moeten op beperkende wijze worden uitgelegd, zelfs  
wanneer daardoor andermans rechten in het gedrang komen.
De persvrijheid vormt, in de zin van die artikelen, een van de hoofdbestanddelen van de  
vrijheid  van  meningsuiting.  De  pers  speelt  in  een  democratische  samenleving  een  
essentiële rol, die erin bestaat inlichtingen en denkbeelden door te geven over kwesties  
van  algemeen  belang  en  biedt  een  essentieel  forum  voor  een  publiek  debat  en  een  
onontbeerlijk  instrument  van  toezicht.  De  journalisten  hoeven  dus  geen  bijzondere  
terughoudendheid  in  acht  te  nemen,  ook  niet  wanneer  de  rechten  van  andere  
privépersonen op het spel staan. Voor het voeren van een vrij democratisch debat moet  
hun  zoveel  mogelijk  vrijheid  geboden  worden  om  inlichtingen  en  denkbeelden  te  
publiceren.
Door  de  prominente  rol  die  de  pers  speelt  in  het  voor  een  democratie  kenmerkende  
openbaar en vrij  discussieforum,  moeten de desbetreffende veroordelingen met uiterst  
dringende  redenen  gemotiveerd  worden  opdat  zij  verenigbaar  kunnen  zijn  met  de  
voormelde bepalingen, die het recht van de journalisten om informatie over elke kwestie  
van algemeen belang te verspreiden beschermen, mits zij zich te goeder trouw uitdrukken,  
zich op de juiste feiten baseren en getrouwe en geloofwaardige inlichtingen verstrekken  
waarbij zij de journalistieke ethiek en de journalistieke plichten moeten eerbiedigen.
Het  arrest  vormt  een  inmenging  in  de  vrijheid  van  de  eisers  om  inlichtingen  of  
denkbeelden door te geven. Het gerecht kan niet op onaantastbare wijze oordelen over  
het  al  dan  niet  geoorloofd  karakter  van  een  dergelijke  inmenging  maar  dient  dit  te  
beoordelen aan de hand van de criteria bedoeld in  artikel  10.2 van het  Verdrag tot  
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dat veronderstelt  
hoofdzakelijk  dat  die  inmenging  in  een  democratische  samenleving  vereist  is  om het  
daarmee beoogde, gewettigde doel te bereiken, met name de bescherming van de goede  
naam of de rechten van de verweerder.
De wettigheid van de sancties  die  aan een journalist  of  aan een persorgaan worden  
opgelegd, omdat zij misbruik zouden hebben gemaakt van hun vrijheid van meningsuiting,  
moet worden beoordeeld in het kader van het toezicht op de eerbiediging van die criteria,  
zoals zij worden uitgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van  
de Mens. Gelet op het belang van de vrijheid van meningsuiting voor de democratische  
samenleving is de grootste omzichtigheid geboden bij het opleggen van beperkingen aan  
die vrijheid.
Het arrest miskent het feit dat de inmenging in de vrijheid van meningsuiting, die de aan  
de  eisers  opgelegde  sanctie  toch  is,  noodzakelijk  moet  zijn  in  een  democratische  
samenleving.
Artikel  10  van  het  Verdrag  tot  bescherming  van  de  rechten  van  de  mens  en  de  
fundamentele vrijheden beschermt niet alleen de inhoud van de uitgedrukte denkbeelden  
en inlichtingen, maar ook de wijze waarop zij worden uitgedrukt, wat het terrein moet  
blijven van de journalist. Het is niet de taak van de rechter om in de plaats van de pers te  
beslissen hoe de journalisten verslag moeten uitbrengen. Zij mogen een polemische, méér  
nog,  een  agressieve  toon  aanslaan  en  zelfs  een  denigrerend,  méér  nog,  beledigend  
taalgebruik  wordt  beschermd  door  die  bepaling.  Het  gebruik  van  dergelijke  
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bewoordingen verantwoordt op zich de beperking niet van de vrijheid van meningsuiting  
van degene die ze in de mond neemt. De vrijheid van de journalist sluit immers ook de  
vrijheid in om in zijn artikelen enigszins te overdrijven.
In tegenstelling tot wat het arrest aanneemt, vormt de hoedanigheid van de persoon die  
door een persartikel schade kan lijden, wel degelijk een relevant gegeven waarmee de  
rechter  rekening  dient  te  houden.  De  beperkingen van  de  vrijheid van  meningsuiting  
kunnen vooral niet door de beugel wanneer de betrokken een publiek persoon is. Dat  
geldt voor elke particulier die, net als de verweerder, bekend is en aan het openbaar  
debat deelneemt en dus meer tolerantie aan de dag moet leggen wanneer kritiek op hem  
wordt gespuid.
Om de voorhanden zijnde belangen te beoordelen, moet er ook voor de drukpers een  
onderscheid worden gemaakt tussen de weergave van objectieve feiten en het geven van  
waardeoordelen, aangezien de eerstgenoemde wel maar de laatstgenoemde niet op hun  
juistheid kunnen worden beoordeeld. Dat onderscheid is vooral van belang wanneer het  
litigieuze artikel voor de betrokkene provocerend of polemisch kan overkomen.
In  het  licht  van  de  bewezen  feiten  moet  er  worden  nagegaan  of  de  aangeklaagde  
meningsuiting wel door voldoende feiten gestaafd wordt.  In dat geval kan ze niet  als  
overdreven worden beschouwd.
Door te dezen te schrijven dat de verweerder, net als M.D., een beroep heeft gedaan op  
meester Julien Pierre en dat de verweerder in verdenking was gesteld,  heeft  de eiser  
bewezen feiten aangehaald. De omstandigheid dat de verweerder "weinig populair" zou  
zijn,  is  dan weer een waardeoordeel  dat,  enerzijds,  geenszins  als  een beledigende of  
denigrerende  opmerking  kan  worden  beschouwd  en  dat,  anderzijds,  niet  geheel  
ongegrond is, aangezien de verweerder een mediafiguur is van wie mag worden verwacht  
dat hij kritiek zal krijgen van een journalist wiens vrijheid van meningsuiting, meer nog  
dan die van anderen, in een democratische samenleving waardevol is.
Het arrest, dat beslist dat de eiser - en bijgevolg ook de eiseres - een fout hebben begaan,  
op grond dat eerstgenoemde "de naam (van de verweerder) verbindt aan die van M.D.,  
waarvan niet betwist wordt dat hij in het collectieve bewustzijn afgrijzen en afkeuring  
oproept"  en  "M.D.  en  (de  verweerder)  in  één  adem  weinig  populaire  
inverdenkinggestelden noemt (...), hoewel hij de negatieve weerklank van de naam 'M.D.'  
bij  de  publieke  opinie  kende",  terwijl  de  eiser  slechts  erop  gewezen  heeft  dat  de  
verweerder een cliënt van Meester Julien Pierre was,  zonder zijn persoon en die van  
M.D.  of  hun  beider  gedrag  ook  maar  enigszins  met  elkaar  te  verwarren,  vormt  een  
inmenging  in  het  recht  op vrije  meningsuiting van de eisers  die  niet  voldoet  aan  de  
voorwaarden van artikel 10.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de  
mens  en  de  fundamentele  vrijheden.  Het  is  derhalve  niet  naar  recht  verantwoord  
(schending van alle in het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eerste  tegen het  middel  opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid:  het  
middel is niet duidelijk:
Het middel biedt  de mogelijkheid te onderzoeken in welke mate de bedoelde 
artikelen zouden zijn geschonden.

De tweede tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het  
middel is nieuw, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 10 van het  
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Verdrag  tot  bescherming  van  de  rechten  van  de  mens  en  de  fundamentele  
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950:
Het middel verwijt het arrest dat het, door de eisers een fout te verwijten, zich 
inmengt in de vrijheid van meningsuiting, wat door die internationaalrechtelijke 
bepaling van openbare orde verboden wordt, en het verplicht het Hof niet feiten 
te onderzoeken.

De derde  tegen  het  middel  opgeworpen grond van  niet-ontvankelijkheid:  het  
middel oefent kritiek uit op de onaantastbare beoordeling van de appelrechters:
Het  onderzoek  van  de  grond  van  niet-ontvankelijkheid  is  onlosmakelijk 
verbonden met dat van het middel.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.

De gegrondheid van het middel
Artikel 10.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de  
fundamentele  vrijheden  bepaalt  dat  de  uitoefening  van  de  vrijheid  van 
meningsuiting,  dat  de vrijheid omvat om inlichtingen  of  denkbeelden door te 
geven en dat rechten en verplichtingen met zich meebrengt,  onderworpen kan 
worden aan bepaalde beperkingen of sancties, die bij de wet worden voorzien en 
die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van, met name, de 
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen.
De beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democratische 
samenleving  wanneer  zij  beantwoordt  aan  een  dwingende  maatschappelijke 
noodwendigheid,  op voorwaarde  dat  de evenredigheid  tussen het  aangewende 
middel  en  het  beoogde  doel  wordt  geëerbiedigd  en  de  beperking  door 
steekhoudende en afdoende redenen verantwoord wordt.
Uit de beslissing van de rechter moet duidelijk worden dat hij het recht op de 
vrijheid  van  meningsuiting  beoordeeld  heeft  in  het  licht  van  andere  rechten 
bedoeld in artikel 10.2 van het Verdrag, zoals het recht op de bescherming van 
de goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, gelet op de context waarin 
de mening wordt geuit, de hoedanigheid van de partijen en de andere bijzondere 
omstandigheden  van  de  zaak,  aan  een  dwingende  maatschappelijke 
noodwendigheid beantwoordt, steekhoudend is en dat de evenredigheid tussen 
het aangewende middel en het beoogde doel, na het opleggen van de sanctie, 
geëerbiedigd blijft.
De appelrechters beslissen dat de eisers zich niet gedragen hebben zoals elke 
normaal  bedachtzame  en  voorzichtige  journalist  of  uitgever  dat  in  dezelfde 
omstandigheden zou hebben gedaan, na erop te hebben gewezen dat de eiser "de 
naam (van de verweerder) verbindt aan die van M.D., waarvan niet betwist wordt 
dat hij in het collectieve bewustzijn afgrijzen en afkeuring oproept" en dat de 
eiser  "M.D.  en  (de  verweerder)  in  één  adem  weinig  populaire 
inverdenkinggestelden noemt, hoewel hij de negatieve weerklank van de naam 
'M.D.' bij de publieke opinie kende".
Zij hebben de eisers vervolgens een sanctie opgelegd door aan de verweerder 
schadevergoeding toe te kennen en hen te veroordelen tot de bekendmaking van 
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het  arrest,  zonder  evenwel  vast  te  stellen  dat  de  opgelegde  beperking 
beantwoordt  aan  een  dringende  maatschappelijke  noodwendigheid  of  dat  de 
evenredigheid  tussen  het  aangewende  middel  en  het  beoogde  doel  is 
geëerbiedigd.
De  appelrechters  miskennen  bijgevolg  het  recht  op  de  vrijheid  van 
meningsuiting, zoals vastgelegd in artikel 10 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en verantwoorden 
hun beslissing aldus niet naar recht.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep van 
de verweerder 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 feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

23 mei 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Simon  –  Gelijkluidende  conclusie: J.-F.  Leclercq,  procureur-generaal  –  Advocaten: J. 
Oosterbosch en P. Wouters.

Nr. 337

3° KAMER - 23 mei 2011

1º GEMEENTE - WEGEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEMEENTE - WEGEN

3º WEGEN - GEMEENTE - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - BEGRIP - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º, 2° en 3° Uit de vaststellingen dat de bestuurder van een voertuig de gelijkgrondse berm  
heeft  moeten oprijden,  dat  er  een groot  hoogteverschil  tussen  de rijbaan en die  berm  
bestond en dat het ongeval zich heeft voorgedaan op het ogenblik dat die bestuurder de  
rijbaan opnieuw heeft willen oprijden, heeft de rechter niet wettig kunnen afleiden dat dit  
grote hoogteverschil niet in een oorzakelijk verband stond tot het ongeval1.  (Art. 135, §2, 
Nieuwe Gemeentewet; Artt. 1382, 1383 en 1384, eerste lid, BW)

(D. e.a. T. ETHIAS nv)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass. 9 okt. 1967, AC, 1968, 194.
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(AR C.09.0388.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 12 december 2008 in hoger 
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 29 april 2011 van de eerste voorzitter verwezen 
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet, gecoördineerd door het coördinatiebesluit  
van 24 juni 1988, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, zoals gewijzigd bij de wet van  
27 mei 1989.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseressen ongegrond, bevestigt  
het gehele (beroepen) vonnis van 28 juni 2007, laat de kosten van het appelverzoekschrift  
van de eiseressen te hunnen laste en veroordeelt hen om aan de verweerster de kosten van  
haar geding in hoger beroep te betalen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding,  
die vastgesteld wordt op een bedrag van 900 euro, om alle redenen die hier als volledig  
weergegeven worden beschouwd en in het bijzonder om de volgende redenen:
"De rechtbank is van oordeel dat:
- het aannemelijk kan worden geacht dat (de eerste eiseres) op de gelijkgrondse berm  
heeft moeten rijden omdat er een vrachtwagen uit de tegenovergestelde richting kwam  
aangereden en er niet genoeg plaats op de rijbaan was;
- er weliswaar een groot hoogteverschil was tussen de recentelijk heraangelegde rijbaan  
en de gelijkgrondse berm;
Het ongeval is echter overdag en bij  goed zicht gebeurd. Het hoogteverschil  was dus  
duidelijk  zichtbaar  voor  elke  normaal  voorzichtige  bestuurder  en  vormde  geen  
onoverkomelijke  hindernis;  toen  de  vrachtwagen  naderde,  had  (de  eerste  eiseres)  
bijgevolg haar snelheid moeten aanpassen om veilig op de gelijkgrondse berm te kunnen  
rijden; de slingerbeweging die (de eerste eiseres) heeft gemaakt toen zij de rijbaan terug  
wilde  oprijden,  toont  aan  dat  zij  haar  snelheid  niet  heeft  aangepast  aan  de  
omstandigheden, hoewel die konden worden voorzien;
Om die redenen is het ongeval geheel te wijten aan de fout van (de eerste eiseres);
Het hoger beroep moet ongegrond worden verklaard, zonder dat de fout die aan de stad  
Bergen, (de verzekerde van de verweerster), verweten wordt, onderzocht hoeft te worden,  
daar het ongeval ook zonder een fout van de stad Bergen op die wijze zou zijn gebeurd  
(de rechter die vaststelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op dezelfde  
wijze zou zijn ontstaan zonder fout, moet besluiten dat er geen oorzakelijk verband tussen  
die fout en die schade betaat, Cass., 20 december 1996, AC 1966, nr. 522);
Het beroepen vonnis moet worden bevestigd".



Nr. 337 - 23.5.11 HOF VAN CASSATIE 1305 

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is degene die een fout  
begaat  die  schade  veroorzaakt,  burgerrechtelijk  aansprakelijk  voor  die  fout.  De  
schending van een rechtsregel vormt in de regel een fout waarvoor degene die ze heeft  
begaan aansprakelijk kan worden gesteld.
Krachtens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is de bewaarder van een  
gebrekkige zaak die schade veroorzaakt, voor die schade aansprakelijk.
Artikel  135,  §2,  van  de  nieuwe  gemeentewet  van  24  juni  1988,  dat  handelt  over  de  
bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen, bepaalt het volgende:
"De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een  
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op  
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer  bepaald,  en  voor  zover  de  aangelegenheid  niet  buiten  de  bevoegdheid  van  de  
gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en  
het gezag van de gemeenten toevertrouwd:
1° Alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten,  
kaden en pleinen (...)".
Krachtens  artikel  135,  §2,  van  de  nieuwe  gemeentewet,  moeten  de  wegen  die  het  
gemeentebestuur aanlegt en voor het verkeer openstelt voldoende veilig zijn. Behoudens  
een vreemde oorzaak waarvoor de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld en die  
haar zou beletten haar veiligheidsplicht  na te  komen,  moet  zij  passende maatregelen  
nemen om elk abnormaal, verborgen dan wel zichtbaar, gevaar te voorkomen waardoor  
de  weggebruikers  in  hun  gewettigde  verwachtingen  kunnen  worden  bedrogen.  Die  
veiligheidsplicht geldt ook voor de bermen.
Het  verkeersslachtoffer  kan  weliswaar  aansprakelijk  worden  gesteld  indien  bewezen  
wordt dat het een fout heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat tot dat ongeval.  
Die aansprakelijkheid sluit echter de medeaansprakelijkheid van een derde niet uit.
Wanneer  het  verkeersslachtoffer  een  derde  mede  aansprakelijk  acht  wegens  een  
persoonlijke fout of wegens het gebrek van de zaak die hij onder zijn bewaring heeft, kan  
de rechter alleen besluiten dat er geen oorzakelijk verband tussen die fout of dat gebrek  
en de schade bestaat wanneer hij vaststelt dat die schade zoals ze zich in concreto heeft  
voorgedaan, ook zou zijn ontstaan zonder de fout of het gebrek waarop het slachtoffer  
zich beroept.
De eiseressen betoogden dat de rijbaan, door het grote hoogteverschil van tien centimeter  
tussen de rijbaan en de niet verharde gelijkgrondse berm, dat daarenboven niet door een  
verkeersteken onder de aandacht van de weggebruikers was gebracht,  een abnormaal  
gevaar  vormde  en  dat  dit  hoogteverschil  in  een  oorzakelijk  verband  stond  tot  het  
litigieuze ongeval. De eiseressen betoogden bijgevolg dat de stad Bergen, de verzekerde  
van de verweerster, een fout had begaan wegens verzuim van haar veiligheidsplicht, die  
zij moet nakomen krachtens artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988,  
en, subsidiair, dat de stad Bergen voor dat gebrek in de rijbaan aansprakelijk was in de  
zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis stelt wel degelijk vast dat er "een groot hoogteverschil was tussen  
de recentelijk heraangelegde rijbaan en de gelijkgrondse berm". Toch beslist het arrest  
dat  alleen  de  eerste  eiseres  aansprakelijk  was  voor  het  ongeval,  dat  zich  heeft  
voorgedaan  toen  zij  vanop  de  berm  de  rijbaan  terug  opreed,  op  grond  dat  het  
hoogteverschil  zichtbaar  was  en  dat  de  eiseres  haar  snelheid  dus  aan  dat  grote  
hoogteverschil had moeten aanpassen. Het bestreden vonnis weigert aldus de aan de stad  
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Bergen verweten fout,  namelijk dat zij  haar veiligheidsplicht heeft  verzuimd door een  
rijbaan met een te groot hoogteverschil tussen de berm en de rijbaan aan te leggen en  
voor het verkeer open te stellen, en het gebrek van de rijbaan te onderzoeken. Het baseert  
die weigering hierop dat "het ongeval ook zonder een fout van de stad Bergen op die  
wijze zou zijn gebeurd".
Indien het litigieuze ongeval, zoals het bestreden (vonnis( beslist, werd veroorzaakt door  
de snelheid van de eerste eiseres, die niet was aangepast aan het grote hoogteverschil  
tussen de rijbaan en de berm, dan volgt hieruit dat het litigieuze ongeval, zonder dat  
grote hoogteverschil - dat volgens de eiseressen een fout of een gebrek vormde waarvoor  
de stad Bergen aansprakelijk was -, zich niet had kunnen voordoen zoals het in concreto  
is  gebeurd.  Het  bestreden  vonnis  kon  dus  niet  beslissen  dat  de  aan  de  stad  Bergen  
verweten fout,  of  impliciet  het  haar verweten gebrek,  met  betrekking tot  het  te  grote  
hoogteverschil tussen de rijbaan en de berm, niet in oorzakelijk verband stond tot het  
ongeval.
Het  bestreden  vonnis  miskent  aldus  het  wettelijk  begrip  oorzakelijk  verband  door  te  
beslissen  dat  het  ongeval,  zonder  het  litigieuze  hoogteverschil,  zich  zou  hebben  
voorgedaan zoals  het  in  concreto  is  gebeurd.  Het  miskent  daarenboven de  wettelijke  
begrippen fout en gebrek door niet te onderzoeken of het grote hoogteverschil tussen de  
berm  en  de  rijbaan  niet  een  fout  of  een  gebrek  was  waarvoor  de  stad  Bergen  
aansprakelijk kon worden gesteld.
Het schendt aldus de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek alsook  
artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Eerste onderdeel
Hoewel de feitenrechter  op onaantastbare wijze oordeelt  over het  bestaan van 
een fout en over het oorzakelijk verband tussen die fout en de schade, gaat het 
Hof evenwel na of de rechter de wettelijke begrippen fout en oorzakelijk verband 
niet heeft miskend en, met name, of de door hem vastgestelde feiten de gevolgen  
wettigen die hij in rechte eruit afleidt.
Een  zaak  is  door  een  gebrek  aangetast  indien  zij  een  abnormaal  kenmerk 
vertoont  waardoor  zij  in  bepaalde  omstandigheden  schade  kan  veroorzaken. 
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt over de feiten waaruit 
hij  het  gebrek  afleidt,  gaat  het  Hof  niettemin  na  of  de  rechter,  uit  die 
vaststellingen, wettig die beslissing heeft kunnen afleiden.
De eiseressen betoogden dat de rijbaan, door het grote hoogteverschil van tien 
centimeter  tussen  de  rijbaan  en  de  niet  verharde  gelijkgrondse  berm,  dat 
daarenboven  niet  door  een  verkeersteken  onder  de  aandacht  van  de 
weggebruikers  was  gebracht,  een  abnormaal  gevaar  vormde  en  dat  dit 
hoogteverschil in een oorzakelijk verband stond tot het litigieuze ongeval.  De 
eiseressen  betoogden  bijgevolg  dat  de  stad  Bergen,  de  verzekerde  van  de 
verweerster, een fout had begaan wegens verzuim van haar veiligheidsplicht, die 
zij moet nakomen krachtens artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet van 24 
juni  1988,  en,  subsidiair,  dat  de  stad  Bergen  voor  dat  gebrek  in  de  rijbaan 
aansprakelijk  was  in  de  zin  van  artikel  1384,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  
Wetboek.
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Volgens het bestreden vonnis "kan het aannemelijk worden geacht dat [de eerste 
eiseres] op de gelijkgrondse berm heeft moeten rijden omdat er een vrachtwagen 
uit de tegenovergestelde richting kwam aangereden en er niet genoeg plaats op 
de rijbaan was" en dat  "er  weliswaar een groot  hoogteverschil  was tussen de 
recentelijk heraangelegde rijbaan en de gelijkgrondse berm".
Het beslist evenwel dat het ongeval overdag en bij goed zicht is gebeurd, waarbij 
"het  hoogteverschil  duidelijk  zichtbaar  was  voor  elke  normaal  voorzichtige 
bestuurder en vormde geen onoverkomelijke hindernis", dat "de slingerbeweging 
die [de eerste eiseres] heeft  gemaakt toen zij de rijbaan terug wilde oprijden, 
aantoont  dat  zij  haar  snelheid  niet  heeft  aangepast  aan  de  omstandigheden, 
hoewel die konden worden voorzien", dat "het ongeval om die redenen geheel te 
wijten is aan de fout van [de eerste eiseres]". Het vonnis leidt hieruit af dat "het 
hoger beroep ongegrond moet worden verklaard, zonder dat de fout die aan de 
stad Bergen,  [de verzekerde van de verweerster],  verweten wordt,  onderzocht 
hoeft te worden, daar het ongeval ook zonder een fout van de stad Bergen op die 
wijze zou zijn gebeurd".
Uit de vaststellingen dat de eerste eiseres de gelijkgrondse berm heeft moeten 
oprijden, dat er een groot hoogteverschil tussen de rijbaan en die berm bestond 
en dat het ongeval zich heeft voorgedaan op het ogenblik dat die bestuurster de 
rijbaan  opnieuw  heeft  willen  oprijden,  hebben  de  appelrechters  niet  wettig 
kunnen  afleiden  dat  dit  grote  hoogteverschil  niet  in  een  oorzakelijk  verband 
stond tot het ongeval.
Het vonnis had bijgevolg wel moeten onderzoeken of dat grote hoogteverschil 
geen fout van de stad Bergen was dan wel geen gebrek van de rijbaan vormde.
Het  bestreden  vonnis  verantwoordt  derhalve  niet  naar  recht  zijn  beslissing 
volgens  welke  de  stad  Bergen,  de  verzekerde  van  de  verweerster,  geenszins 
aansprakelijk is.
Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst  de  zaak  naar  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Doornik,  zitting 
houdende in hoger beroep.

23 mei 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: M. Mahieu.

Nr. 338
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3° KAMER - 23 mei 2011

1º PARITAIR COMITE - PARITAIR SUBCOMITÉ - METAALHANDEL - GROOTHANDEL - 
VOORWERPEN IN METAAL - BEVOEGDHEID - CRITERIUM - ARBEIDERS - ARBEIDSOVEREENKOMST - 
ONDERNEMING - GEEN ARBEIDSOVEREENKOMST

2º PARITAIR COMITE - BEVOEGDHEID - BEDIENDEN - INTERNATIONALE HANDEL - VERVOER - 
VERWANTE BEDRIJFSTAKKEN - BEGRIP - GOEDEREN

1º De omstandigheid dat een in België of in het buitenland gevestigde onderneming geen  
arbeiders tewerkstelt met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, sluit niet uit dat  
die onderneming zelf een groothandel in voorwerpen in metaal drijft1. (Artt. 1, tweede lid, 4, 
a, 6°, en tweede lid, 4, e, KB 13 maart 1985)

2º De omstandigheid dat een onderneming slechts een gedeelte van de activiteiten van het  
stouwen en de goederenbehandeling alsook het opslaan, de herverpakking, het verzenden  
en de distributie van goederen in het algemeen uitoefent, volstaat niet om die onderneming  
uit  te  sluiten  uit  de  bedrijfstakken  van  de  met  de  bedrijfstakken  van  de  internationale  
handel, het vervoer voor rekening van derden en de tussenpersonen in het vervoer aanver-
wante dienstverlening2. (Art. 1, §1, 1, en §2, punt 18, KB 6 april 1995)

(GENERAL DISTRIBUTION SERVICES bvba T. RSZ)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq: 
1. Mijns inziens faalt het eerste middel naar recht.
Het middel steunt op de bewering, enerzijds, dat de vraag of een onderneming onder het  
paritair subcomité voor de metaalhandel ressorteert, afhangt van de activiteit die zijzelf 
gewoonlijk uitoefent (ze moet actief zijn in de groot- of kleinhandel in elk voorwerp in  
metaal  en/of  mechanisch  toestel),  en,  anderzijds,  dat  de  normale  uitoefening  van  een 
dergelijke activiteit impliceert dat de onderneming zelf haar eigen arbeiders tewerkstelt.
Ik kan me niet aansluiten bij die bewering.
Ik zie niet in hoe een dergelijke regel kan voortvloeien uit het K.B. 13 maart 1985, en in 
het bijzonder uit de artt. 1, tweede lid, 4, a, 6°, en tweede lid, 4, e.
Volgens mij  sluit  de omstandigheid dat de omstandigheid dat een in België  of in het  
buitenland  gevestigde  onderneming  geen  arbeiders  tewerkstelt  met  wie  zij  een 
arbeidsovereenkomst heeft gesloten, niet uit dat die onderneming zelf een groothandel in 
voorwerpen in metaal drijft3. (Art. 1, tweede lid, 4, a, 6°,en tweede lid, 4,e, KB 13 maart 
1985).
2. Ik meen dat het tweede middel eveneens faalt naar recht.
Het middel steunt op de bewering dat de bedrijfstakken en aanverwante dienstverlening,  
in de zin van het KB 6 april 1985, betrekking hebben op het geheel van de activiteiten die  
cumulatief worden uitgeoefend in het kader van de internationale handel of het transport, 
te weten,  in het geval  bedoeld in punt 18 van de tweede paragraaf van art.  1 van het  
besluit, de bedrijven die cumulatief het stouwen, de goederenbehandeling, het opslaan, de 

1 Zie concl. OM; KB 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de 
bevoegdheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische  
bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan, na de wijziging ervan bij KB 27  
april 2000.
2 Zie concl. OM; KB 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegd -
heid van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logis-
tiek, vóór de wijziging ervan bij KB 7 mei 2007.
3 KB 13 maart 1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van 
paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn  
en tot vaststelling van het aantal leden ervan, na de wijziging ervan bij KB 27 april 2000.
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herverpakking, het verzenden en de distributie van goederen in het algemeen verzorgen.
Ik kan me niet aansluiten bij die bewering.
Ik meen dat uit de bewoordingen en uit het verband tussen art. 1, §1, en art; 1, §2, punt  
18, KB 6 april 1985, volgt dat de omstandigheid dat een onderneming slechts een gedeelte 
van de activiteiten van het stouwen en de goederenbehandeling alsook het opslaan, de 
herverpakking, het verzenden en de distributie van goederen in het algemeen uitoefent,  
niet  volstaat  om die  onderneming  uit  te  sluiten  uit  de  bedrijfstakken  van  de  met  de 
bedrijfstakken van de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden en de  
tussenpersonen in het vervoer aanverwante dienstverlening4 (art. 1, §1, 1, en §2, punt 18, 
KB 6 april  1995).  De tweede  paragraaf,  in  het  bijzonder,  heeft  slechts  betrekking  op 
"voorbeelden".
Conclusie: verwerping

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0042.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 7 
januari 2010.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de  artikelen  35  en  37  van  de  wet  van  5  december  1968  betreffende  de  collectieve  
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
artikel 1, inzonderheid 4, a), 6°, en 4, e), van het koninklijk besluit van 13 maart 1985,  
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2000 tot oprichting en tot vaststelling van  
de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de sectors die aan de  
metaal-,  machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot  vaststelling van het aantal  
leden ervan.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  "het  hoger  beroep  (van  de  verweerder)  gegrond"  en  verklaart  
bijgevolg  "de  oorspronkelijke  rechtsvordering  van  de  (eiseres)  ongegrond"  om  de  
volgende redenen:
"De vennootschap heeft de categoriewijziging doorgevoerd vanaf het derde kwartaal van  
het jaar 2000.  De (eiseres) betoogt dat haar arbeiders ressorteren onder het paritair  
comité nr. 100.
Het paritair comité nr. 100, 'aanvullend paritair comité voor werklieden', is uitsluitend  
bevoegd voor de arbeiders die niet ressorteren onder een bijzonder paritair comité en  
voor hun werkgevers. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit paritair comité, dat in 1974  

4 KB 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het pari -
tair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, vóór de wijzi-
ging ervan bij KB 7 mei 2007.
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werd opgericht (BS 7 december 1974) bij gebrek aan benoemde leden pas in 2008 aan de  
slag kon; alleen de minimale voorschriften waren met andere woorden van toepassing  
voor de arbeiders die onder dat paritair comité ressorteerden.
(De verweerder) betoogt dat de arbeiders van de (eiseres) tot 10 juni 2007 onder het  
paritair comité nr. 149/04 ressorteren dan wel onder het paritair comité nr. 140.
Volgens artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 mei 1981 (vóór de wijziging ervan bij  
het koninklijk besluit van 7 mei 2007), is het paritair comité nr. 140 bevoegd voor de  
ondernemingen die zich voornamelijk bezighouden met het opslaan, het stouwen en het  
verzenden ven goederen buiten de havenzones, voor zover zij van geen ander paritair  
comité afhangen. De (eiseres), die goederen ontvangt, etiketteert en verpakt, oefent geen  
hoofdactiviteit uit die onder dat comité ressorteert.
(De verweerder) verdedigt de stelling volgens welke de activiteit van de (eiseres) nauw  
verbonden is met die van de vennootschap Metafranc, zodat de (eiseres) ressorteert onder  
het  paritair  comité  nr.  149/04,  dat  wil  zeggen  het  paritaire  subcomité  voor  de  
metaalhandel, en dat vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 april  
2000.
Het paritair subcomité nr. 149/04, zoals opgericht bij het koninklijk besluit van 13 maart  
1985 (BS 16 april 1985), is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid  
verrichten  en  hun  werkgevers,  en  in  het  bijzonder  voor  de  ondernemingen  die  
(inzonderheid) de volgende hoofdactiviteit uitoefenen :
a) de groothandel (met inbegrip van de import-export) of de kleinhandel in de hieronder  
vermelde  voorwerpen,  zelfs  indien  zij  deze  voorwerpen  en/of  toestellen  gewoonlijk  
bewerken, afwerken, onderhouden, herstellen of plaatsen, voor zover deze ondernemingen  
niet  ressorteren  onder  het  Paritair  Subcomité  voor  de  elektriciens  (installatie  en  
distributie) of onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen :
1° materieel voor de burgerlijke bouwkunde en/of voor intern transport,
2° fietsen,
3° landbouwmateriaal, met inbegrip van de landbouwtractoren,
4° elektrische en elektronische toestellen en materieel die specifiek bestemd zijn voor al  
dan niet gemotoriseerde wegvoertuigen,
5° mechanische, elektrische of elektronische kantoormachines,
6° evenals elk ander voorwerp in metaal en/of mechanisch toestel;
(...)  Bij  koninklijk  besluit  van  27  april  2000  (BS  14  juni  2000)  werd  een  punt  e)  
toegevoegd, dat gesteld is als volgt:
e) het verrichten van een of meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling of  
distributie van goederen voor ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het  
paritair  subcomité  voor  de  metaalhandel  of  voor  in  het  buitenland  gevestigde  
ondernemingen, die een zelfde activiteit uitoefenen zoals bepaald in dit besluit. Onder het  
verrichten  van  een  of  meerdere  handelingen  met  betrekking  tot  de  behandeling  of  
distributie van goederen wordt verstaan: het opslaan, het stouwen, het verzenden,  het  
verpakken of herverpakken in kleinere eenheden, het merken of alle andere activiteiten  
gericht op de bewaring, de verkoop of de levering van goederen. Het paritair subcomité  
is niet  bevoegd wanneer de onderneming hoofdzakelijk het vervoer voor rekening van  
derden verricht of wanneer zij valt onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het  
havenbedrijf.
De activiteit van de (eiseres) bestaat in de (her)behandeling van goederen (ontvangst,  
verpakking,  etikettering),  zodat  zij  verdeeld  kunnen  worden  door  de  vennootschap  
Metafranc;  het  gaat  om  handelingen  (zie  'een  of  meerdere')  die  vallen  onder  de  
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goederenbehandeling, zoals dat begrip omschreven wordt in het voormelde artikel e).
Daarenboven  blijkt  uit  de  verslagen  van  de  inspectie  dat  de  hoofdactiviteit  van  de  
vennootschap Metafranc bestaat in de groothandel (kleinhandelaars en warenhuizen) van  
ijzerwaren uit, hoofdzakelijk, metaal of metaalderivaten (messing) en dat die goederen  
door de (eiseres) behandeld worden; de door de (eiseres) voorgelegde catalogus geldt  
niet als bewijs van het tegendeel. De verkoop in het groot van dat materiaal valt onder  
het paritair comité nr. 149/04 (artikel 1, punt a) hierboven).
De bevoegdheid van het paritair subcomité nr. 149/04 (artikel 1, punt e)( wordt bepaald  
door  de  behandeling  van  goederen  (de  hoofdactiviteit  van  (de  eiseres)  voor  
ondernemingen die onder het paritair subcomité voor de metaalhandel (hoofdactiviteit  
van de vennootschap Metafranc) ressorteren. Een onderneming zoals de vennootschap  
Metafranc ressorteert, in de zin van die bepaling [artikel 1, punt e)], onder het paritair  
subcomité voor de metaalhandel, daar haar hoofdactiviteit ressorteert onder dat paritair  
subcomité,  ook  al  stelt  zij  zelf  geen  arbeiders  tewerk  (de  arbeiders  worden  door  de  
(eiseres) ter beschikking gesteld).
Uit  de overgelegde stukken  en  verslagen blijkt  dat  de  activiteit  van de  vennootschap  
Metafranc niet vergeleken kan worden met die van een 'brico-center'.
Het maakt daarenboven weinig uit dat de vennootschap Metafranc, voor haar bedienden,  
niet ressorteert onder het paritair comité nr. 209. Wat telt,  is dat de activiteit van de  
vennootschap Metafranc, voor de in aanmerking te nemen periode,  onder het paritair  
subcomité voor de metaalhandel ressorteert. Wat dat betreft moet worden opgemerkt dat  
de (eiseres) het bij het rechte eind heeft wanneer zij opmerkt dat het moeilijk is om de  
bevoegdheid te bepalen volgens het behandelde goed, aangezien dat kan variëren, maar  
dat net die moeilijkheid één van de juridische onzekerheden was waaraan de stellers van  
de besluiten van 2007 een halt hebben willen toeroepen (zie infra).
Kortom, het paritair comité nr.  149/04 is bevoegd voor de arbeiders van de (eiseres)  
vanaf  24  juni  2000,  gelet  op  het  koninklijk  besluit  van  27  april  2000,  dat  het  
toepassingsgebied van dat op 13 maart 1985 opgerichte paritair subcomité wijzigt. Met  
die slotsom past het (arbeids)hof de reglementering nauwgezet toe op het aan dat hof  
voorgelegde dossier.
Grieven
Krachtens  de  artikelen  35  en  37  van  de  wet  van  5  december  1968  betreffende  de  
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kan de Koning, bij koninklijk  
besluit, paritaire comités en paritaire subcomités oprichten.
De Koning bepaalt dus zelf welke personen, bedrijfstakken of ondernemingen onder die  
paritaire comités en subcomités ressorteren.
Het paritair comité of subcomité waaronder een onderneming ressorteert, wordt in de  
regel bepaald door haar hoofdactiviteit, tenzij een koninklijk besluit een ander criterium  
bepaalt.
Het koninklijk besluit dat een paritair comité opricht, moet op beperkende wijze worden  
uitgelegd. In geen geval mag het toepassingsgebied van een paritair comité, onder het  
voorwendsel van uitlegging, ruimer worden vastgesteld dan wat de Koning heeft bepaald.
2.  Volgens artikel  1  van  het  koninklijk  besluit  van 13 maart  1985,  gewijzigd  bij  het  
koninklijk besluit van 27 april 2000, tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en  
van  de  bevoegdheid  van  paritaire  subcomités  voor  de  sectors  die  aan  de  metaal-,  
machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan,  
"worden de hiernavolgende paritaire subcomités opgericht, bevoegd voor de werknemers  
die  hoofdzakelijk  handarbeid verrichten en hun werkgevers  (...)  4.  Paritair subcomité  
voor de metaalhandel, te weten de ondernemingen die (...) zich hoofdzakelijk bezighouden  



1312 HOF VAN CASSATIE 23.5.11 - Nr. 338 

met:  a)  de  groothandel  (met  inbegrip  van  de  import-export)  of  de  kleinhandel  in  de  
hieronder  vermelde  ontwerpen,  zelfs  indien  zij  deze  voorwerpen  en/of  toestellen  
gewoonlijk  bewerken,  afwerken,  onderhouden,  herstellen of  plaatsen,  voor zover deze  
ondernemingen  niet  ressorteren  onder  het  paritair  subcomité  voor  de  elektriciens  :  
installatie en distributie of onder het paritair subcomité voor de edele metalen: 6° [...] elk  
ander voorwerp in metaal en/of mechanisch toestel".
Of een onderneming ressorteert onder het paritair comité voor de metaalhandel, hangt  
dus af van de activiteit die zijzelf gewoonlijk uitoefent. Ze moet actief zijn in de groot- of  
kleinhandel in elk voorwerp in metaal en/of mechanisch toestel.
De normale uitoefening van een dergelijke activiteit impliceert dat de onderneming zelf  
haar eigen arbeiders tewerkstelt.
Het  arrest  stelt  enerzijds  vast  "dat  de hoofdactiviteit  van de vennootschap Metafranc  
bestaat  in  de  groothandel  (kleinhandelaars  en  warenhuizen)  van  ijzerwaren  uit,  
hoofdzakelijk,  metaal  of  metaalderivaten  (messing)"  maar  dat  die  vennootschap  
anderzijds "zelf geen arbeiders tewerkstelt (de arbeiders worden door de (eiseres) ter  
beschikking gesteld)".
Het arrest beslist bijgevolg onwettig dat de vennootschap Metafranc "ressorteert onder  
het  paritair  subcomité  voor  de  metaalhandel",  aangezien  die  vennootschap zelf  geen  
arbeiders tewerkstelt. Zij worden immers door de eiseres ter beschikking gesteld en dus  
kan  de  vennootschap  niet  beschouwd  worden  als  een  onderneming  die  zelf  de  
hoofdactiviteit uitoefent die onder het voornoemde paritair comité ressorteert (schending  
van de artikelen 35 en 37 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve  
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en van artikel 1, inzonderheid 4, a), 6°,  
van het koninklijk besluit van 13 maart 1985, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27  
april 2000, tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van  
paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw  
verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan).
3.  Volgens  artikel  1  van het  koninklijk  besluit  van  13  maart  1985,  gewijzigd bij  het  
koninklijk besluit van 27 april 2000, tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en  
van  de  bevoegdheid  van  paritaire  subcomités  voor  de  sectors  die  aan  de  metaal-,  
machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan,  
"worden de hiernavolgende paritaire subcomités opgericht, bevoegd voor de werknemers  
die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers (...)  4.  Paritair  subcomité  
voor de metaalhandel, te weten de ondernemingen die (...) zich hoofdzakelijk bezighouden  
met:  (...)  e)  het  verrichten  van  een  of  meerdere  handelingen  met  betrekking  tot  de  
behandeling  of  distributie  van  goederen  voor  ondernemingen  die  vallen  onder  de  
bevoegdheid van het paritair subcomité voor de metaalhandel of voor in het buitenland  
gevestigde ondernemingen, die een zelfde activiteit uitoefenen zoals bepaald in dit punt.  
Onder het verrichten van een of meerdere handelingen met betrekking tot de behandeling  
of distributie van goederen wordt verstaan: het opslaan, het stouwen, het verzenden, het  
verpakken of herverpakken in kleinere eenheden, het merken of alle andere activiteiten  
gericht op de bewaring, de verkoop of de levering van goederen. Het paritair subcomité  
is niet  bevoegd wanneer de onderneming hoofdzakelijk het vervoer voor rekening van  
derden verricht of wanneer zij valt onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het  
havenbedrijf".
Overeenkomstig de artikelen 35 en 37 van de wet van 5 december 1968, volgt uit die  
bepaling dat het criterium op grond waarvan een onderneming die goederen behandelt of  
verdeelt onder het paritair subcomité voor de metaalhandel ressorteert, de activiteit van  
de  onderneming  is  waarvoor  de  handelingen  met  betrekking  tot  de  behandeling  of  
distributie van goederen worden verricht.
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Wat  dat  betreft  beslist  het  arrest,  na  te  hebben  vastgesteld  dat  "de  activiteit  van  de  
(eiseres)  bestaat  in  de  (her)behandeling  van  goederen  (ontvangst,  verpakking,  
etikettering),  zodat zij  verdeeld kunnen worden door de vennootschap Metafranc", ten  
onrechte  dat  "een  onderneming  zoals  de  vennootschap  Metafranc,  in  de  zin  van  die  
bepaling  [artikel  1,  punt  e)],  ressorteert  onder  het  paritair  subcomité  voor  de  
metaalhandel, daar haar hoofdactiviteit ressorteert onder dat paritair subcomité, ook al  
stelt zij zelf geen arbeiders tewerk (de arbeiders worden door de (eiseres) ter beschikking  
gesteld)", daar de vennootschap Metafranc, zoals hierboven is aangetoond en gezien de  
omstandigheden  van  de  zaak,  niet  ressorteert  onder  het  paritair  subcomité  voor  de  
metaalhandel.
Het arrest beslist bijgevolg onwettig dat "het paritair comité nr. 149/04 (...) bevoegd (is)  
voor de arbeiders van de (eiseres) vanaf 24 juni 2000, gelet op het koninklijk besluit van  
27 april 2000, dat het toepassingsgebied van dat op 13 maart 1985 opgerichte paritair  
subcomité wijzigt" (schending van de artikelen 35 en 37 van de wet van 5 december 1968  
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en van artikel  
1, 4,  a), 6°,  en 4, e),  van het koninklijk besluit van 13 maart 1985,  gewijzigd bij het  
koninklijk besluit van 27 april 2000, tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en  
van  de  bevoegdheid  van  paritaire  subcomités  voor  de  sectors  die  aan  de  metaal-,  
machine- en elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel  35  van  de  wet  van  5  december  1968  betreffende  de  collectieve  
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
artikel 1, inzonderheid §1, punt 1, en §2, punt 18, van het koninklijk besluit van 6 april  
1995  tot  oprichting  van  het  paritair  comité  voor  de  bedienden  uit  de  internationale  
handel, het vervoer en de logistiek, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 7  
mei 2007.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  "het  hoger  beroep  (van  de  verweerder)  gegrond"  en  verklaart  
bijgevolg  "de  oorspronkelijke  rechtsvordering  van  de  (eiseres)  ongegrond"  om  de  
volgende redenen:
"Voor  de  bedienden heeft  het  geschil  (vordering  tot  terugbetaling)  betrekking op het  
tweede kwartaal van het jaar 2002 en op de daaropvolgende kwartalen, als gevolg van de  
categoriewijziging die voor de bedienden werd doorgevoerd (010 naar 200). De (eiseres)  
betoogt dat de bedienden afhangen van het paritair comité nr. 218, wat de eerste rechter  
heeft aangenomen. Het paritair comité nr. 218 is - zoals zijn naam 'nationaal aanvullend  
paritair comité voor bedienden', aangeeft -, uitsluitend bevoegd voor de bedienden die  
onder geen enkel bijzonder paritair comité ressorteren. (De verweerder) betoogde voor  
de eerste rechter dat de (eiseres), voor haar bedienden, ressorteert onder het paritair  
comité nr. 226.
Tot de inwerkingtreding van het koninklijk besluit  van 7 mei 2007 droeg het paritair  
comité nr. 226 de naam 'paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel,  
het  vervoer  en  de  aanverwante  bedrijfstakken'.  Dat  comité  was  bevoegd  voor  de  
werknemers die  hoofdzakelijk  hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers,  waarvan de  
ondernemingen door hun hoofdzakelijke activiteiten behoren tot: 1. de bedrijfstakken van  
de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het  
vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening (art. 1, §1, van het  
koninklijk besluit van 6 april 1996, BS 26 april 1996). Daarenboven wordt het volgende  
gepreciseerd:
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-  (artikel  1,  §2)  Maken,  bij  wijze  van voorbeeld,  deel  uit  van deze  bedrijfstakken  en  
aanverwante  dienstverlening  de  volgende  ondernemingen  en  activiteiten:  (...)  18.  de  
ondernemingen,  zowel  binnen  als  buiten  de  havengebieden,  voor  het  stouwen  en  de  
goederenbehandeling  en  voor  het  opslaan,  de  herverpakking,  het  verzenden  en  de  
distributie van goederen in het algemeen;
- (artikel 3) Vanaf de datum van de installatie van het Paritair Comité voor de bedienden  
uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, bedoeld in  
artikel 1, is dit besluit eveneens van toepassing op de werknemers en hun werkgevers die  
voor de  inwerkingtreding  ervan onder  de bevoegdheid van  het  Aanvullend Nationaal  
Paritair Comité voor de bedienden ressorteerden.
De  (eiseres)  is  weliswaar  niet  actief  in  de  internationale  handel,  en  evenmin  in  het  
vervoer of de havenactiviteiten. Zij verschaft de vennootschap Metafranc, die producten  
uit andere landen op de Belgische markt verdeelt, echter wel de nodige logistieke steun  
voor  die  verdeling  :  ontvangst  (producten  die  hoofdzakelijk  uit  Azië  afkomstig  zijn),  
etikettering  en  verpakking;  de  (eiseres)  omschrijft  haar  activiteiten  zelf  als  
'merchandising, verpakking en behandeling van de producten die door de vennootschap  
Metafranc verdeeld worden'.
Die  behandeling  van  de  goederenvoorraad  van  de  vennootschap  Metafranc,  met  
herverpakking,  is  een  activiteit  die  in  verband  staat  met  de  handelsactiviteit  van  de  
vennootschap  Metafranc  en  die  onder  de  in  artikel  1,  §1,  bedoelde  activiteiten  en  
aanverwante diensten valt. Het (arbeids)hof deelt de zienswijze van (de eiseres) niet, die  
in het aangehaalde voorbeeld (punt 18) de verplichting ziet om cumulatief aan de in dat  
voorbeeld  opgesomde  activiteiten  te  voldoen  opdat  er  van  het  begrip  'aanverwante  
activiteiten en diensten' sprake kan zijn".
Grieven
Krachtens  artikel  35  van  de  wet  van  5  december  1968  betreffende  de  collectieve  
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités richt de Koning,  bij  koninklijk besluit,  
paritaire  comités  op en  bepaalt  hij  welke  personen,  bedrijfstakken  of  ondernemingen  
onder die paritaire comités ressorteren.
Overeenkomstig  voormeld  artikel  35  moet  de  vraag  onder  welk  paritair  comité  een  
welbepaalde  onderneming  ressorteert,  concreet  worden  beantwoord  door  de  
hoofdactiviteit van de onderneming in aanmerking te nemen, tenzij een koninklijk besluit  
een ander criterium vaststelt.
Het koninklijk besluit dat een paritair comité opricht, moet op beperkende wijze worden  
uitgelegd.  Die  uitlegging  kan  in  geen  geval  leiden  tot  een  uitbreiding  van  het  
toepassingsgebied van een paritair comité.
Artikel 35 van de wet van 5 december 1968, bepaalt dat artikel 1, §1, van het koninklijk  
besluit  van  6  april  1995,  zoals  het  van  kracht  was  vóór  de  wijziging  ervan  bij  het  
koninklijk  besluit  van  7 mei  2007 tot  oprichting van  de paritaire  commissie  voor de  
bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, een paritair comité  
opricht, "genaamd 'paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het  
vervoer  en  de  aanverwante  bedrijfstakken',  dat  bevoegd  is  voor  de  werknemers  die  
hoofdzakelijk  hoofdarbeid  verrichten  en  hun  werkgevers,  waarvan  de  ondernemingen  
door  hun  hoofdzakelijke  activiteiten  behoren  tot:  1.  de  bedrijfstakken  van  de  
internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het  
vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening".
Artikel  1,  §2,  van  het  voormelde  koninklijk  besluit,  vervolgt:  "Maken,  bij  wijze  van  
voorbeeld, deel uit van deze bedrijfstakken en aanverwante dienstverlening de volgende  
ondernemingen en activiteiten: (...) 18. de ondernemingen, zowel binnen als buiten de  
havengebieden, voor het stouwen en de goederenbehandeling in het algemeen".
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In  de  zin  van  dat  koninklijk  besluit  hebben  die  "bedrijfstakken  en  aanverwante  
dienstverlening" dus betrekking op het geheel van de activiteiten die cumulatief worden  
uitgeoefend in het kader van de internationale handel of het transport, te weten, in het  
geval  bedoeld  in  punt  18 van  de tweede  paragraaf  van het  besluit,  de  bedrijven die  
cumulatief  het  stouwen,  de  goederenbehandeling,  het  opslaan,  de  herverpakking,  het  
verzenden en de distributie van goederen in het algemeen verzorgen.
Dat het hier om een cumulatieve opsomming gaat, kan overigens worden afgeleid uit het  
gebruik van het voegwoord in het voormelde punt 18.
Het arrest stelt vast dat de activiteit van de eiseres bestaat in de "behandeling van de  
goederenvoorraad van de vennootschap Metafranc, met herverpakking".
Het arrest, dat ten onrechte vermeldt dat het zich niet kan aansluiten bij "de zienswijze  
van (de eiseres),  die  in  het  aangehaalde voorbeeld (punt 18) de verplichting ziet  om  
cumulatief aan de in dat voorbeeld opgesomde activiteiten te voldoen opdat er van het  
begrip 'aanverwante activiteiten en diensten' sprake kan zijn", beslist dus onwettig dat de  
activiteit van de eiseres, die bestaat in de behandeling van de goederenvoorraad van de  
vennootschap  Metafranc,  met  herverpakking,  "onder  de  in  artikel  1,  §1,"  van  het  
voormelde  koninklijk  besluit  "bedoelde  activiteiten  en  aanverwante  diensten  valt",  
aangezien die activiteiten, waarvan het vaststelt dat de eiseres ze uitoefent, beperkt zijn  
en niet alle activiteiten en diensten omvatten die bedoeld worden in het voormelde punt  
18 (schending van artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve  
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en artikel 1, §1, en §2, punt 18, van het  
koninklijk besluit van 6 april 1995, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 7  
mei  2007  tot  oprichting  van  de  paritaire  commissie  voor  de  bedienden  uit  de  
internationale handel, het vervoer en de logistiek).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
Krachtens artikel 1, tweede lid, 4, e), van het koninklijk besluit van 13 maart 
1985 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid 
van  paritaire  subcomités  voor  de  sectors  die  aan  de  metaal-,  machine-  en 
elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal leden ervan, zoals 
het  te  dezen  van  toepassing  is,  is  het  paritair  subcomité  nr.  149/04  voor  de 
metaalhandel  bevoegd  voor  de  werknemers  die  hoofdzakelijk  handarbeid 
verrichten  en  hun  werkgevers,  waaronder  de  ondernemingen  die  zich 
hoofdzakelijk bezighouden met het verrichten van een of meerdere handelingen 
met  betrekking  tot  de  behandeling  of  distributie  van  goederen  voor 
ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van hetzelfde paritair subcomité 
of  voor in het  buitenland gevestigde  ondernemingen,  die een zelfde  activiteit 
uitoefenen in de zin van dat punt e).
Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, 4, a), 6°, van dat koninklijk besluit, is dat 
paritair comité ook bevoegd voor de handarbeiders en hun werkgevers, waarvan 
de  ondernemingen  zich  hoofdzakelijk  bezighouden  met  de  groothandel  in 
voorwerpen in metaal.
De omstandigheid dat een in België of in het buitenland gevestigde onderneming 
geen arbeiders tewerkstelt met wie zij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, 
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sluit niet uit dat die onderneming zelf een dergelijke handel drijft.
De  onderneming,  die  als  hoofdactiviteit  een  of  meerdere  handelingen  van 
behandeling verricht of de verdeling van goederen voor een andere onderneming 
verzorgt,  ressorteert  overeenkomstig  artikel  1,  tweede  lid,  4,  e),  van  het 
koninklijk  besluit  onder  het  paritair  subcomité  nr.  149/04,  wanneer  de 
hoofdactiviteit  van  die  andere,  in  België  of  in  het  buitenland  gevestigde 
onderneming eveneens bestaat in de groothandel in voorwerpen in metaal, zoals 
bedoeld in artikel 1, tweede lid, 4, a), 6°, ook al stelt zij geen arbeiders onder 
arbeidsovereenkomst tewerk.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

Tweede middel
Artikel 1, §1, punt 1, van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en 
tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het paritair comité voor 
de  bedienden  uit  de  internationale  handel,  het  vervoer  en  de  aanverwante 
bedrijfstakken,  zoals  het  te  dezen  van  toepassing  is,  bepaalt  dat  de  paritaire 
commissie  nr.  226  bevoegd  is  voor  de  werknemers  die  hoofdzakelijk 
hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, waarvan de ondernemingen door hun 
hoofdzakelijke activiteiten behoren tot de bedrijfstakken van de internationale 
handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer 
en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening.
Artikel 1, §2, somt voorbeelden op van ondernemingen en activiteiten die deel 
uitmaken van de bedrijfstakken en van de aanverwante dienstverlening bedoeld 
in paragraaf, punt 1. Onder punt 18 vermeldt dat artikel de ondernemingen die 
zich bezighouden met het stouwen en de goederenbehandeling alsook met het 
opslaan, de herverpakking, het verzenden en de distributie van goederen in het 
algemeen.
Door die voorbeelden op te sommen, beperkt  paragraaf  2 de draagwijdte van 
paragraaf 1, punt 1, niet.
De omstandigheid  dat  een  onderneming niet  alle  in  punt  18 van paragraaf  2 
opgesomde activiteiten uitoefent, volstaat niet om die onderneming uit te sluiten 
uit  de  bedrijfstakken  van  de  aanverwante  dienstverlening,  zoals  bedoeld  in 
paragraaf 1, punt 1.
Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

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

23 mei 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: M. 
Delange –  Gelijkluidende conclusie: J.-F. Leclercq, procureur-generaal –  Advocaten: P. 
Wouters en A. De Bruyn.
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Nr. 339

3° KAMER - 23 mei 2011

1º WRAKING - VORDERING TOT SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING - GEGRONDHEID - 
VOORWAARDEN

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - WRAKING

3º WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - SUBJECTIEVE ONPARTIJDIGHEID

4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - VOORWAARDEN

5º WRAKING - BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - GETUIGEN - VOORWAARDEN

1º en 2° Een vordering tot schorsing van de rechtspleging die alleen ertoe strekt de rechts-
gang  te  belemmeren,  moet  worden  verworpen;  daarenboven  moet  het  Hof  zeer  snel  
uitspraak doen over een vordering tot wraking. (Artt. 836, 837, eerste lid, en 838, Gerechte-
lijk Wetboek)

3º Gewettigde verdenking kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de magistraat  
zitting heeft gehouden in een andere zaak dan die waarop de wraking betrekking heeft en  
dat hij mede een beslissing heeft gewezen die niet strookte met die waarop de wrakende  
partij had aangedrongen. 

4º en 5° Er bestaat geen grond om de vordering tot overlegging van stukken en tot verhoor  
van een getuige toe te wijzen wanneer de magistraat die wordt gewraakt de hem verweten  
feiten niet erkent en de wrakende partij geen enkel schriftelijk bewijs en zelfs geen begin  
van bewijs aanvoert om die feiten te staven. (Artt. 1341 en 1347, BW)

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0253.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij akte, die op 1 april 2011 is neergelegd op het secretariaat van de Nationale 
Tuchtraad en die ondertekend is door Meester Bernard Mouffe, advocaat bij de 
balie te Brussel, vordert verzoeker de wraking van de heer ridder Jean de Codt,  
voorzitter van de Nationale Tuchtraad in de zaak met nummer 10.0009.F op de 
algemene rol van die raad.
Die magistraat heeft op 1 april 2011, overeenkomstig artikel 836, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de met redenen omklede verklaring afgelegd luidens 
welke hij weigert zich van de zaak te onthouden.
De zaak is bij beschikking van 14 april 2011 van de eerste voorzitter verwezen 
naar de derde kamer.
De eiser heeft op 20 mei 2011 een conclusie neergelegd op de griffie van het 
Hof.
Op de zitting van 23 mei 2011 heeft afdelingsvoorzitter Paul Mathieu verslag 
uitgebracht  en  heeft  advocaat-generaal  met  opdracht  Michel  Palumbo 
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
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De vordering tot schorsing van de rechtspleging
1. Verzoeker voert in de door hem op 20 mei 2011 neergelegde conclusie aan dat 
hij de minister van Justitie verzocht heeft om de toepassing van artikel 1088 van 
het Gerechtelijk Wetboek. Die vordering dagtekent van 19 mei 2011.
Krachtens  die  bepaling  worden  de  handelingen  waarbij  de  rechters  hun 
bevoegdheid mochten hebben overschreden, door de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie aangebracht bij dat Hof, zelfs wanneer de wettelijke termijn 
voor het cassatieberoep verstreken is en geen enkele partij cassatieberoep heeft 
ingesteld.
2. Het Hof stelt het volgende vast :
- de rechtsdag voor de behandeling van de door verzoeker gevorderde wraking 
van de heer ridder Jean de Codt, die de Nationale Tuchtraad had voorgezeten in 
de zaak met nummer 10.0009.F op de algemene rol van die raad, was vastgesteld 
op de zitting van 18 april 2011 van het Hof;
- verzoeker heeft diezelfde dag op de griffie vier verzoekschriften neergelegd, 
die strekten tot wraking van vier van de vijf leden van het rechtscollege, met 
name de raadsheren Sylviane Velu, Martine Regout,  Alain Simon en Mireille 
Delange; toen die magistraten weigerden zich van de zaak te onthouden, werd de 
rechtsdag voor de behandeling van die vier verzoekschriften vastgesteld op de 
zitting van 28 april 2011; 
- op 27 april heeft verzoeker, in elk van die zaken, een nieuw verzoekschrift tot  
wraking  neergelegd,  ditmaal  gericht  tegen  raadsheer  Benoît  Dejemepppe; 
laatstgenoemde weigerde zich van de zaak te onthouden;
-  op  de  zitting  van  28  april,  waarop  verzoeker  en  zijn  twee  raadslieden 
regelmatig zijn opgeroepen maar niet zijn verschenen, heeft het Hof vier arresten 
gewezen die het verzoek tot wraking van raadsheer Dejemeppe verwierpen, op 
grond dat de nieuwe verzoekschriften uitsluitend ertoe strekten de rechtsgang te 
belemmeren en een rechtsmisbruik opleverden; het Hof heeft op dezelfde zitting 
vervolgens de verzoeken tot wraking van de raadsheren Velu, Regout, Simon en 
Delange verworpen.
3.  Uit  de  voormelde  omstandigheden  en  uit  de  talrijke  andere 
wrakingsprocedures  die verzoeker  reeds heeft  ingeleid,  in het  bijzonder in de 
loop van het jaar 2011, en die alle door het Hof zijn verworpen, kan worden 
afgeleid dat verzoeker misbruik maakt van zijn rechtsmiddelen om de rechtsgang 
te belemmeren.
De vordering tot schorsing van de rechtspleging, om de reden die hij vermeldt in 
zijn conclusie van 20 mei, beoogt hetzelfde doel.
Daarenboven  moet  het  Hof,  krachtens  de  artikelen  836  tot  838  Gerechtelijk 
Wetboek, zeer snel uitspraak doen. Die verplichting wordt verantwoord door de 
in  artikel  837,  eerste  lid,  bepaalde  schorsende  werking  van  het  verzoek  tot 
wraking.
4. De vordering tot schorsing van de rechtspleging moet dus worden verworpen.

Het verzoek tot wraking
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1. Ten gevolge van de aangifte die op 29 september 2010 werd gedaan bij de 
Nationale  Tuchtraad,  moet  die  raad,  overeenkomstig  artikel  409,  §1,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, de aan de wrakende partij verweten feiten onderzoeken en 
zijn advies uitbrengen over een eventuele op te leggen straf.
De grief waarvoor de wrakende partij moet terechtstaan, bestaat hierin dat hij, in 
het vonnis dat op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2009 werd gewezen, 
de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  D.,  zijn  korpschef, 
kwaadwillig beschuldigd heeft van rechtsweigering, een misdrijf dat strafbaar is 
krachtens artikel 258 van het Strafwetboek, alsook van het strafbaar opzet om 
valsheid in geschriften te plegen in de zin van de artikelen 193 en 195 van dat 
wetboek, en dat hij verzuimd heeft de hem voorgelegde zaak te berechten door 
aan de procureur des Konings onnodig te vragen een schriftelijk advies over die 
aantijgingen uit te brengen, zodat hij van zijn rechtsprekende functie misbruik 
heeft gemaakt in het geschil dat tussen hem en zijn hiërarchische overste was 
gerezen.
2. De wrakende partij betoogt dat de magistraat tegen wie de wraking gericht is, 
kennisgenomen  heeft  van  twee  zaken  die  de  werking  van  de  voormelde 
rechtbank  betroffen  en  dat  hij  in  beide  zaken  partij  heeft  gekozen  voor  de 
korpschef.
Het  verzoek  tot  wraking  is  gegrond  op  artikel  828,  1°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, luidens hetwelk elke rechter wegens gewettigde verdenking gewraakt 
kan worden.
3. Onder de titel "De subjectieve onpartijdigheid" voert verzoeker aan dat het 
Hof van Cassatie, voorgezeten door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, een 
vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg te D., 
waarvan hij deel uitmaakt, en die was ingesteld door de burgemeester van die 
stad,  heeft  verworpen.  Verzoeker  betoogt  dat  hij,  in  tegenstelling  tot  zijn 
confraters,  ervoor  pleitte  de  zaak  te  onttrekken  aan  dat  gerecht,  zodat  de 
verwerping van die vordering zou betekenen dat er aan zijn andersluidend advies 
geen geloof kan worden gehecht.
Gewettigde  verdenking  kan  niet  worden  afgeleid  uit  de  omstandigheid  dat 
voorzitter ridder Jean de Codt zitting heeft gehouden in een andere zaak dan die 
waarop  de  wraking  betrekking  heeft  en  dat  hij  mede  een  beslissing  heeft 
gewezen die niet strookte met die waarop de wrakende partij had aangedrongen.
Het arrest dat het Hof in die zaak gewezen heeft op 12 januari 2011, met het 
rolnummer P.10.1867.F,  vermeldt  overigens  de redenen waarom de zaak niet 
werd onttrokken aan de rechtbank waarvan de wrakende partij  deel  uitmaakt. 
Geen van die redenen kan de uitlegging krijgen die de wrakende partij  eraan 
geeft.
Aangezien er geen enkel gegeven voorgelegd wordt tot staving van de bewering 
volgens  welke  het  Hof,  voorgezeten  door  voorzitter  ridder  de  Codt,  de 
onttrekking van de zaak om andere redenen geweigerd zou hebben dan om die 
welke vervat zijn in het voormelde arrest, bestaat er voor het overige geen grond 
om de vordering tot overlegging van de stukken gegrond te verklaren.
4. Onder de titel "De objectieve onpartijdigheid" betoogt de wrakende partij dat 
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de magistraat  van  wie  zij  de  wraking  vordert,  reeds  in  de  hoedanigheid  van 
tuchtmagistraat heeft moeten kennisnemen van het conflict tussen de wrakende 
partij en haar korpschef in de zaak D.
Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan,  blijkt  niet  dat 
onderzoeksrechter P.H. en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen,  A.N.,  beweerd  hebben dat  de vervolging betreffende de feiten van 7 
oktober 2009 "rechtstreeks in het verlengde lag van het open conflict dat tussen 
de wrakende partij en haar korpschef was gerezen naar aanleiding van de zaak 
D.".
Voor het overige blijkt dat de wrakende partij, op 3 oktober 2006, in het kader 
van de zaak D. een klacht had neergelegd tegen de eerste voorzitter van het hof 
van beroep van haar rechtsgebied, waarbij zij die magistraat verweet dat hij niet 
de nodige maatregelen had getroffen om een tuchtonderzoek in te leiden tegen de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te D. en tegen een raadsheer van 
dat hof. Voorzitter ridder Jean de Codt werd op 18 oktober 2006 door de eerste  
voorzitter van het Hof, overeenkomstig artikel 410, §1, 1°, eerste streep, van het 
Gerechtelijk  Wetboek,  belast  met  de  opdracht  alle  onderzoeksgegevens  te 
verzamelen op grond waarvan de eerste voorzitter zou kunnen oordelen of er 
grond bestond om een tuchtprocedure in te leiden tegen de eerste voorzitter van 
het hof van beroep.
De beslissing van de eerste voorzitter van het Hof om geen tuchtprocedure in te 
leiden  tegen  die  magistraat  en  dus  geen  verder  onderzoek  te  verrichten,  kan 
voorzitter de Codt niet als fout worden aangewreven. 
Verzoeker  beweert  dat  die  magistraat,  in  het  kader  van  het  het  hem 
toevertrouwde  vooronderzoek,  zijn  beweringen  heeft  beschouwd  "als 
ongegronde geruchten die zijn verspreid met als doel schade te berokkenen".
Voorzitter ridder de Codt erkent de hem verweten feiten niet en de wrakende 
partij voert geen enkel schriftelijk bewijs, laat staan een begin van bewijs aan om 
die feiten te staven.
Het  Hof meent  dat  er,  gezien  de omstandigheden,  geen  grond bestaat  om de 
vordering  tot  overlegging  van  stukken en tot  verhoor  van  een  getuige  toe  te 
wijzen.
5. Er bestaat geen grond tot wraking.
De vordering is niet gegrond.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot schorsing van de rechtspleging en de wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder C.M., met standplaats te ... , aan om het arrest, op 
verzoek van de griffier, binnen achtenveertig uren aan de partij te betekenen.
Veroordeelt  verzoeker  in  de  kosten,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  de 
betekening van dit arrest.

23 mei 2011 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – 
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Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: T. 
Lévy, Parijs en B. Mouffe, Brussel.

Nr. 340

3° KAMER - 23 mei 2011

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WERKLOZE - VERBINTENIS - ACTIEF 
ZOEKEN NAAR WERK - WERKLOZE DIE ZONDER GELDIGE REDEN GEEN GEVOLG GEEFT AAN DE TWEEDE 
UITNODIGING VOOR HET EVALUATIEGESPREK - GEVOLG

2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WERKLOZE - VERBINTENIS - ACTIEF 
ZOEKEN NAAR WERK - WERKLOZE DIE ZONDER GELDIGE REDEN GEEN GEVOLG GEEFT AAN DE TWEEDE 
UITNODIGING VOOR HET EVALUATIEGESPREK - UITSLUITING VAN HET RECHT OP UITKERING - 
BETWISTING VAN DIE BESLISSING - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING - UITSLUITING

4º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WERKLOZE - VERBINTENIS - ACTIEF 
ZOEKEN NAAR WERK - WERKLOZE DIE ZONDER GELDIGE REDEN GEEN GEVOLG GEEFT AAN DE TWEEDE 
UITNODIGING VOOR HET EVALUATIEGESPREK - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º Het gevolg dat de werkloze geeft aan de tweede uitnodiging van de directeur voor het  
evaluatiegesprek, is geen voorwaarde voor het recht op uitkeringen die losstaat van de  
voorwaarde om werk te zoeken, in voorkomend geval, overeenkomstig de verbintenis die  
hij in de geschreven overeenkomst is aangegaan. (Art. 59sexies, §1, vierde lid, Werkloos-
heidsbesluit)

2º en 3° Wanneer de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de werkloze uitsluit van het recht  
op uitkeringen en de werkloze die beslissing betwist, is de arbeidsrechtbank bevoegd om  
over het geschil betreffende het recht van de werkloze op de uitkeringen uitspraak te doen.  
(Art. 580, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

4º Wanneer de rechtbank kennisneemt van een geschil betreffende het recht van de werk-
loze op uitkeringen waarvan hij uitgesloten werd, gaat de arbeidsrechtbank de wettigheid  
van de uitsluitingsbeslissing na en doet zij uitspraak over de rechten van de werkloze op de  
uitkeringen waarvan hij uitgesloten werd. (Art. 580, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

(Y. T. RVA)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0087.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 3 juni 2010 van het arbeidshof 
te Bergen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 7, inzonderheid §1 en 11, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de  
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 58, 59bis, 59sexies en 59septies van het koninklijk besluit van 25 november  
1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet;
-algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  het  hoger  beroep  ontvankelijk  en  gegrond,  wijzigt  het  beroepen  
vonnis en herstelt de beslissing van de verweerder in haar geheel, op grond dat "wat de  
oorzaak van het geschil betreft, de enige feiten die als precies, steekhoudend en bewezen  
moeten worden beschouwd in het licht van het voorwerp van het hoger beroep en de  
juridische problematiek daarrond, als volgt kunnen worden samengevat:
de  (eiseres)  werd  bij  brief  van  25  april  2008  uitgenodigd  voor  een  derde  
evaluatiegesprek;
het  kan  niet  worden  betwist  dat  de  (eiseres)  niet  is  komen  opdagen  voor  dat  
evaluatiegesprek en dat zij bijgevolg, overeenkomstig artikel 59sexies van het koninklijk  
besluit van 25 november 1991, bij aangetekend(e) (brief) van 19 juni 2008 opnieuw werd  
uitgenodigd om zich op 4 juli 2008 om 10 uur aan te melden op het werkloosheidsbureau  
te C. (...); 
het kan evenmin worden betwist dat die aangetekende brief,  die door de (eiseres) niet  
werd opgehaald, haar aandacht in het bijzonder op de volgende punten vestigde:
de documenten die  zij  diende over te  leggen als  bewijs  van de inspanningen zij  had  
geleverd om opnieuw werk te vinden;
de mogelijkheid om opnieuw uitgenodigd te worden op een latere datum indien zij niet  
kon verschijnen op de vastgestelde datum (met toevoeging, in bijlage, van een formulier  
dat zij diende in te vullen om een andere afspraak voor het gesprek te verkrijgen en een  
vak waarin zij de redenen tot staving van haar aanvraag diende te vermelden);
de gevolgen in geval van afwezigheid op het gesprek, om een geldige dan wel ongeldige  
reden;
Ondanks het bovenstaande hebben de diensten (van de verweerder) alleen maar kunnen  
vaststellen dat  de  betrokkene,  zonder  geldige reden,  niet  is  komen opdagen voor het  
gesprek van 4 juli 2008 (...), wat geleid heeft tot de oorspronkelijke litigieuze beslissing  
van 9 juli 2008 (...). 
Gelet op de voorafgaande elementen, moet herhaald worden dat artikel 59sexies, §1, van  
het koninklijk besluit van 25 november 1991 het volgende bepaalt: 'ten vroegste na het  
verstrijken  van  een  termijn  van  4  maanden  die  aanvangt  de  dag  na  de  in  artikel  
59quinquies  bedoelde  ondertekening  van  de  overeenkomst,  nodigt  de  directeur  de  in  
artikel 59quinquies, §5 bedoelde werkloze per brief uit voor een derde gesprek op het  
werkloosheidsbureau, om een evaluatie te maken van de naleving door de werkloze van  
de verbintenis die hij  is  aangegaan in de geschreven overeenkomst bedoeld in artikel  
59quinquies,  §5  of,  indien  er  geen  verbintenis  is,  van  de  inspanningen  die  hij  heeft  
verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt.
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De aanwezigheid van de werkloze op het evaluatiegesprek is verplicht. De werknemer kan  
zich  evenwel  laten  bijstaan  door  een  advocaat  of  door  een  afgevaardigde  van  een  
werknemersorganisatie die een erkende uitbetalingsinstelling heeft opgericht.
Indien de werkloze zich niet aanmeldt op het evaluatiegesprek wordt hem een nieuwe  
aangetekende uitnodiging gestuurd.
Indien de werkloze zonder geldige reden geen gevolg geeft aan de tweede uitnodiging,  
wordt hij gelijkgesteld met een werkloze die de verbintenis aangegaan in de in artikel  
59quinquies, §5 bedoelde schriftelijke overeenkomst,  niet  heeft nageleefd en wordt hij  
uitgesloten van het genot van uitkeringen overeenkomstig de bepalingen van §6...'.
Dat wettigt de vaststelling dat de administratie, gelet op de gegevens van de zaak en in  
het licht van de tekst van artikel 59sexies, §1, van het koninklijk besluit van 25 november  
1991, slechts gehandeld heeft naar de letter en de geest van de toepasselijke bepaling die  
trouwens, ten overvloede, een gemeenrechtelijk basisbeginsel van het verbintenissenrecht  
en van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek herhaalt,  volgens hetwelk aangegane  
verbintenissen moeten worden nagekomen (te goeder trouw, preciseert het derde lid van  
die bepaling), en dat het niet nakomen van essentiële of elementaire verbintenissen in  
bepaalde gevallen alleen maar als uiterst ernstig beschouwd kan worden, zo ernstig zelfs  
dat de gehele uitvoering van de overeenkomsten hierdoor in het gedrang komt.
Wanneer een dergelijke tekortkoming vastgesteld wordt, hoeft dus niet eens nagegaan te  
worden of andere verbintenissen al dan niet werden nagekomen".
Grieven
Krachtens  artikel  7,  §1,  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  [betreffende  de  
maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders(  heeft  de  verweerder  tot  taak,  onder  de  
voorwaarden  die  de  Koning  bepaalt,  met  behulp  van  de  te  dien  einde  opgerichte  
instellingen aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun  
verschuldigde uitkeringen te verzekeren.
De regels van de werkloosheidsuitkeringen zijn vastgelegd in titel II van het koninklijk  
besluit  van  25  november  1991,  dat  de  voorwaarden  voor  de  toekenning  van  die  
uitkeringen vaststelt. Krachtens artikel 58, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit, moet  
de volledig werkloze aldus actief zoeken naar werk.
Dat actieve zoekgedrag naar werk wordt krachtens artikel 59bis van datzelfde koninklijk  
besluit opgevolgd door de verweerder, die uitspraak kan doen over het subjectieve recht  
van de werkloze op de werkloosheidsuitkeringen. Zo wordt de werkloze uitgenodigd voor  
verschillende evaluatiegesprekken, waarop hij aanwezig moet zijn.
Krachtens artikel 59sexies, §1, van dat koninklijk besluit, wordt de werkloze uitgenodigd  
voor een derde gesprek om na te  gaan of  de werkloze,  indien hij  tijdens het  tweede  
gesprek een schriftelijke overeenkomst is aangegaan, die overeenkomst heeft nageleefd.  
Indien de werkloze zonder geldige reden geen gevolg geeft aan de uitnodiging, wordt hij  
gelijkgesteld  met  een  werkloze  die  de  in  de  schriftelijke  overeenkomst  aangegane  
verbintenis niet is nagekomen en wordt hij uitgesloten van het genot van de uitkeringen  
overeenkomstig de bepalingen van §6, volgens welke de werkloze van het genot van de  
werkloosheidsuitkeringen  wordt  uitgesloten  indien  hij  de  in  de  tweede  overeenkomst  
aangegane  verbintenis  niet  heeft  nageleefd  of  indien  hij  niet  voldoende  inspanningen  
heeft geleverd om zich in de arbeidsmarkt te integreren.
Krachtens paragraaf  7  van artikel 59sexies,  gaat  de met toepassing van paragraaf 6  
genomen beslissing in op de maandag die volgt op de afgifte ter post van de kennisgeving  
van deze beslissing aan de werkloze. De tekst van die paragraaf heeft betrekking op alle  
uitsluitingsbeslissingen,  ook  die  welke  genomen  zijn  ten  aanzien  van  de  afwezige  
werkloze. Die beslissing moet onder meer vermelden dat de werkloze een administratief  
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beroep kan indienen bij  de nationale administratieve commissie binnen de termijn en  
volgens de modaliteiten voorzien in artikel 59septies van het koninklijk besluit.
Luidens dat artikel 59septies, kan de werkloze dat administratief beroep instellen indien  
hij meent de in de geschreven overeenkomst aangegane verbintenis te zijn nagekomen of  
voldoende inspanningen te hebben geleverd om zich in de arbeidsmarkt te integreren of  
indien hij getroffen is door een arbeidsongeschiktheid van minstens 33 pct. Indien dat  
beroep gegrond wordt verklaard,  wordt de in paragraaf 6 bedoelde beslissing van de  
directeur vernietigd. Artikel 59septies maakt geen enkel onderscheid tussen de situatie  
waarin de werkloze het gesprek heeft bijgewoond en de directeur beslist dat de tijdens het  
tweede gesprek aangegane overeenkomst niet werd nageleefd en die waarin de werkloze  
het  gesprek  niet  heeft  bijgewoond  en  werd  gelijkgesteld  met  een  werkloze  die  de  
aangegane verbintenis niet is nagekomen.
Artikel  59sexies,  §1,  vierde  lid,  van  het  koninklijk  besluit,  dat  de  werkloze,  die  niet  
aanwezig is op het derde gesprek, gelijkstelt met een werkloze die de tijdens het tweede  
gesprek aangegane verbintenis niet is nagekomen, kan dus niet los gelezen worden van de  
bepalingen van paragraaf 6 van datzelfde artikel, waarnaar het verwijst, van paragraaf  
7,  die  betrekking  heeft  op  alle  in  paragraaf  6  bedoelde  beslissingen,  en  van  artikel  
59septies,  dat  de  mogelijkheid  biedt  om tegen  alle,  in  artikel  59sexies,  §7,  bedoelde  
beslissingen beroep in te stellen voor de nationale administratieve commissie.
Bijgevolg  kan  noch  uit  "de  letter"  en  "de  geest"  van  artikel  59sexies,  §1,  van  het  
koninklijk besluit  noch uit  de volledige reglementering betreffende het toezicht op het  
actieve zoekgedrag van de werkloze worden afgeleid dat zijn afwezigheid op het derde  
gesprek "in dergelijke mate ernstig is dat het de uitvoering van de gemaakte afspraken  
geheel  zou  ondermijnen"  en  "het  hierdoor  zinloos  is  (...)  na  te  gaan  of  andere  
verbintenissen al dan niet zijn nageleefd".
Krachtens de artikelen 7, §11, van de besluitwet van 28 december 1944 en 580, 2°, van  
het  Gerechtelijk  Wetboek,  behoren  geschillen  over  rechten,  ontstaan  uit  de  
werkloosheidsregeling, tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, die bij het toezicht  
op  de  naleving,  door  de  werkloze,  van  de  voorwaarden  voor  de  toekenning  van  de  
uitkeringen  over  volheid  van  rechtsmacht  beschikt.  Het  beroep  voor  de  nationale  
administratieve commissie is geen verplichting.  Wanneer de werkloze beslist  om geen  
beroep  in  te  stellen,  heeft  dat  geen  enkel  gevolg  voor  zijn  rechtsvordering  voor  de  
arbeidsrechtbank.
Eerste onderdeel
Uit het geheel van die bepalingen kan worden afgeleid dat de arbeidsgerechten, zelfs bij  
afwezigheid  van  de  werkloze  op  het  gesprek,  kunnen  nagaan  of  de  na  het  derde  
onderhoud genomen uitsluitingsbeslissing wettig is omdat ze voldoet aan de voorwaarde  
voor de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen, met name het actief zoeken naar  
werk, en meer bepaald nagaan of de overeenkomst, indien deze werd aangegaan tijdens  
het tweede gesprek, werd nageleefd. De aanwezigheid van de werkloze op het gesprek is,  
met  andere  woorden,  geen  bijkomende  voorwaarde  voor  de  toekenning  van  de  
uitkeringen. Zijn afwezigheid heeft alleen tot gevolg dat vermoed wordt dat hij niet actief  
naar  werk  heeft  gezocht  in  de  loop  van  de  periode  die  tijdens  het  derde  gesprek  
geëvalueerd wordt en dat de directeur hem bijgevolg van het recht op uitkeringen kan  
uitsluiten.
Het arrest, dat beslist dat niet hoeft te worden nagegaan of andere verbintenissen al dan  
niet  werden  nagekomen  wanneer  vastgesteld  wordt  dat  de  elementaire,  essentiële  
verbintenis  om  gevolg  te  geven  aan  de  uitnodiging  op  het  derde  gesprek  niet  werd  
nagekomen,  dat  niet  nagaat  of  de  eiseres,  zoals  zij  betoogde,  de  in  de  tweede  
overeenkomst bepaalde verbintenissen is nagekomen en dat, in zijn uiteenzetting van de  



Nr. 340 - 23.5.11 HOF VAN CASSATIE 1325 

feiten  en  van  de  voorafgaande  rechtspleging,  vermeldt  dat  "wat  de  oorzaak  van  het  
geschil betreft, de enige feiten die als precies, steekhoudend en bewezen moeten worden  
beschouwd  in  het  licht  van  het  voorwerp  van  het  hoger  beroep  en  de  juridische  
problematiek daarrond,  als volgt kunnen worden samengevat", zonder daarbij  acht te  
slaan op het feit dat de eiseres de tweede overeenkomst heeft nageleefd, schendt derhalve  
de  artikelen  7,  inzonderheid  §1  en  11,  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 580, 2°, van het Gerechtelijk  
Wetboek, en 58, 59bis, 59sexies en 59septies van het koninklijk besluit van 25 november  
1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Het arrest, dat die controle niet uitoefent, stelt het Hof van Cassatie op zijn minst in de  
onmogelijkheid toezicht te houden op de wettigheid van de beslissing om de beroepen  
administratieve  beslissing,  die  de  eiseres  uitsluit  van  het  recht  op  
werkloosheidsuitkeringen, in haar geheel te herstellen (schending van artikel 149 van de  
Grondwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 7, §1, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders  heeft  de  verweerder  tot  taak,  met 
behulp van de te dien einde opgerichte of nog op te richten instellingen, aan de 
onvrijwillige  werklozen  en  aan  hun  gezin  de  uitbetaling  van  de  hun 
verschuldigde uitkeringen te verzekeren.
Krachtens artikel 58 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering moet de volledig werkloze, om uitkeringen te 
genieten, actief zoeken naar werk.
Overeenkomstig artikel 59bis, §1, van het koninklijk besluit, volgt de directeur 
van  het  gewestelijk  bureau  van  de  Rijksdienst  voor  Arbeidsvoorziening  het 
actieve zoekgedrag naar werk van de volledig werkloze op. De procedure van 
opvolging is in de artikelen 59bis tot 59decies vastgelegd.
In de in artikel 59quater, §5, bedoelde gevallen, met name indien de directeur 
vaststelt dat de werkloze niet voldoende inspanningen heeft geleverd om zich te 
integreren  in  de  arbeidsmarkt,  en  in  de  in  artikel  59quinquies,  §5,  bedoelde 
gevallen, met name indien de directeur vaststelt dat de werkloze de verbintenis 
die hij is aangegaan in de in artikel 59quater, §5 bedoelde overeenkomst, niet 
heeft nageleefd, wordt de werkloze uitgenodigd een schriftelijke overeenkomst 
te ondertekenen waarin hij zich ertoe verbindt de concrete acties uit te voeren die 
van hem worden verwacht in de loop van de volgende maanden.
Volgens  artikel  59sexies,  §1,  nodigt  de  directeur  de  werkloze  uit  om  een 
evaluatie  te  maken  van  de  naleving,  door  de  werkloze,  van  de  in  artikel 
59quinquies, §5, aangegane verbintenis of, indien de werkloze de in de artikelen 
59quater, §5, of 59quinquies, §5, bepaalde overeenkomst niet is aangegaan, van 
de inspanningen die hij heeft geleverd om zich te integreren in de arbeidsmarkt.
Artikel 59sexies, §6, sluit de werkloze, binnen de daarin bepaalde grenzen, van 
het genot van de uitkeringen uit indien hij de verbintenis niet is nagekomen die 
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hij  is  aangegaan  in  de  in  artikel  59quinquies,  §5,  bedoelde  schriftelijke 
overeenkomst of indien hij onvoldoende inspanningen heeft geleverd om zich te 
integreren in de arbeidsmarkt.
Artikel 59sexies, §7, bepaalt dat de met toepassing van §6 genomen beslissing de 
mogelijkheid vermeldt om een administratief beroep in te dienen bij de nationale 
administratieve  commissie.  Artikel  59septies,  §1,  eerste  lid,  bepaalt  dat  het 
voormelde beroep door de werkloze kan worden ingediend indien hij meent dat 
hij de verbintenis is nagekomen die hij is aangegaan in de in artikel 59quater, §5, 
of artikel 59quinquies, §5, bedoelde schriftelijke overeenkomst, of, wanneer hij 
een dergelijke verbintenis niet is aangegaan, indien hij meent dat hij voldoende 
inspanningen heeft geleverd om zich te integreren in de arbeidsmarkt gedurende 
de periode volgend op het evaluatiegesprek bedoeld in de artikelen 59quater of 
59quinquies.
Uit die bepalingen volgt dat de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten,  
actief moet zoeken naar werk en dat, in voorkomend geval, overeenkomstig de 
verbintenis  die  hij  is  aangegaan  in  de  in  artikel  59quinquies,  §5,  bedoelde 
schriftelijke overeenkomst.
Artikel  59sexies,  §1,  vierde  lid,  bepaalt  dat  de  werkloze,  indien  hij  zonder 
geldige  reden  geen  gevolg  geeft  aan  de  tweede  uitnodiging  voor  het  in  die 
paragraaf bedoelde evaluatiegesprek, gelijkgesteld wordt met een werkloze die 
de in de schriftelijke overeenkomst aangegane verbintenis niet is nagekomen en 
wordt  hij  uitgesloten  van  het  genot  van  uitkeringen  overeenkomstig  de 
bepalingen van artikel 59sexies, §6.
Voormeld artikel  59sexies, §1, vierde lid, maakt van het feit  dat de werkloze 
ingaat  op de tweede uitnodiging van de directeur,  geen  voorwaarde  voor het 
recht  op  uitkeringen  die  losstaat  van  de  voorwaarde  om werk  te  zoeken,  in 
voorkomend  geval  overeenkomstig  de  in  de  schriftelijke  overeenkomst 
aangegane verbintenis.
Wanneer de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de werkloze op grond van die 
bepaling  uitsluit  van  het  recht  op  uitkeringen  en  de  werkloze  die  beslissing 
betwist, ontstaat er tussen laatstgenoemde en de Rijksdienst een geschil over het 
recht op de uitkeringen waarvan hij uitgesloten werd.
Krachtens artikel 580, 2°, Gerechtelijk Wetboek, is de arbeidsrechtbank bevoegd 
om over dat geschil uitspraak te doen.
Wanneer  de  rechtbank  van  een  dergelijk  geschil  kennisneemt,  gaat  zij  de 
wettigheid van de uitsluitingsbeslissing na en doet zij uitspraak over de rechten 
van de werkloze op de uitkeringen waarvan hij uitgesloten werd.
Het arrest stelt vast dat de verweerder de verweerster heeft uitgesloten van het 
genot van de uitkeringen op grond van artikel 59sexies, §1, vierde lid, en dat de 
eiseres die beslissing betwist.
Het arrest, dat het beroep van de eiseres tegen de beslissing die de verweerder 
genomen heeft op grond van artikel 59sexies, §1, vierde lid, van het koninklijk 
besluit, uitsluitend verwerpt op basis van de vaststelling dat de eiseres zonder 
geldige reden geen gevolg heeft gegeven aan de tweede uitnodiging, zonder na te 



Nr. 340 - 23.5.11 HOF VAN CASSATIE 1327 

gaan of zij actief werk had gezocht overeenkomstig de verbintenis die zij was 
aangegaan in de in artikel 59quinquies, §5, bedoelde schriftelijke overeenkomst, 
schendt de voormelde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
(...)

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest  het hoger beroep 
ontvankelijk verklaart.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de 
verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

23 mei 2011 – 3° kamer – Voorzitter: P. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Simon  –  Gelijkluidende  conclusie: M.  Palumbo,  advocaat-generaal  met  opdracht  – 
Advocaten: J. Oosterbosch en P. A. Foriers.

Nr. 341

2° KAMER - 24 mei 2011

1º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING VAN DE 
EERBAARHEID - BEGRIP

2º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING VAN DE 
EERBAARHEID - BEOORDELING VAN DE AARD VAN DE AANTASTING EN VAN DE ERNST VAN DE 
HANDELING - CRITERIUM - LEEFTIJD VAN HET SLACHTOFFER - TOEPASSING

1º Aanranding van de eerbaarheid is iedere met de zeden strijdige en als dusdanig gewilde  
daad, welke op of met behulp van een welbepaald persoon, zonder diens geldige toestem-
ming werd gepleegd en waarbij het algemeen eerbaarheidsgevoel werd gekrenkt; zij vereist  
dat handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld die afbreuk doen aan de seksuele  
integriteit  van een persoon zoals  die door het  collectieve bewustzijn  van een bepaalde  
samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren1. (Artt. 372, 373 en 374, Strafwetboek)

2º De leeftijd van het slachtoffer van een aanranding van de eerbaarheid, met name het feit  
dat het slachtoffer minderjarig is, is een gegeven dat het collectieve bewustzijn van een  
bepaalde samenleving in aanmerking neemt om de aard van de aantasting van de seksuele  
integriteit en bijgevolg de ernst van de handeling te beoordeling; handelingen die voor een  
minderjarige als mogelijks vrijpostig of onbetamelijk maar niet strafbaar worden ervaren,  
kunnen  voor  een  minderjarige  wiens  seksueel  bewustzijn  niet  dezelfde  evolutie  heeft  
bereikt, wel als een ernstige aantasting van de seksuele integriteit ervaren worden zodat de  
maatschappij ervan uitgaat dat de deugd van die minderjarige in gevaar is en van eenieder  
van deze een meer afstandelijke en aan zijn leeftijd aangepaste houding eist.  (Artt. 372, 
373 en 374, Strafwetboek)

1 Cass. 7 jan. 1997, AR P.95.1312.N, AC, 1997, nr. 12.
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(P. T. V. e.a.)

ARREST

(AR P.10.1990.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent,  
correctionele kamer, van 16 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  149  Grondwet  en  artikel  373 
Strafwetboek: het arrest verklaart ten onrechte de eiser schuldig aan het misdrijf 
aanranding  van  de  eerbaarheid  met  geweld  of  bedreiging  gepleegd  op  een 
minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar op grond dat ten aanzien van 
minderjarigen  een  minder  losse,  meer  afstandelijke  en  aan  hun  leeftijd 
aangepaste houding noodzakelijk is en dat bepaalde gedragingen die ten aanzien 
van  meerderjarigen  als  niet  strafbare  vrijpostigheden  of  onbetamelijkheden 
zouden  kunnen  worden  beschouwd,  door  minderjarigen  als  seksuele  en  dus 
strafbare  handelingen  kunnen  worden  aangevoeld;  bij  aanranding  van  de 
eerbaarheid  met  geweld  of  bedreiging  is  de  leeftijd  van  het  slachtoffer  geen 
wezenlijk  bestanddeel  van  het  misdrijf  maar  enkel  een  verzwarende 
omstandigheid.
2. Het middel preciseert  niet  hoe en waardoor het  arrest  de motiveringsplicht 
miskent.
In  zoverre  het  schending  van  artikel  149  Grondwet  aanvoert,  is  het  middel 
onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
3.  Aanranding  van  de  eerbaarheid  is  iedere  met  de  zeden  strijdige  en  als 
dusdanig gewilde daad, welke op of met behulp van een welbepaald persoon, 
zonder  diens  geldige  toestemming  werd  gepleegd  en  waarbij  het  algemeen 
eerbaarheidsgevoel werd gekrenkt. Zij vereist dat handelingen van een bepaalde 
ernst  worden  gesteld  die  afbreuk  doen  aan  de  seksuele  integriteit  van  een 
persoon zoals die door het collectieve bewustzijn van een bepaalde samenleving 
op een bepaald tijdstip wordt ervaren. 
4.  De  leeftijd  van  het  slachtoffer,  met  name  het  feit  dat  het  slachtoffer  
minderjarig is, is een gegeven dat het collectieve bewustzijn van een bepaalde 
samenleving in aanmerking neemt om de aard van de aantasting van de seksuele 
integriteit en bijgevolg de ernst van de handeling te beoordelen. Handelingen die 
voor  een  meerderjarige  als  mogelijks  vrijpostig  of  onbetamelijk  maar  niet 
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strafbaar  worden  ervaren,  kunnen  voor  een  minderjarige  wiens  seksueel 
bewustzijn niet dezelfde evolutie heeft bereikt, wel als een ernstige aantasting 
van de seksuele integriteit ervaren worden zodat de maatschappij ervan uitgaat 
dat de deugd van die minderjarige in gevaar is en van eenieder ten aanzien van 
deze een meer afstandelijke en aan zijn leeftijd aangepaste houding eist.
Het arrest dat aldus oordeelt, is naar recht verantwoord.
Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.
(...)

Dictum

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

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P. 
Maffei  –  Gelijkluidende conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  –  Advocaat: M. 
Beek, Gent.

Nr. 342

2° KAMER - 24 mei 2011

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 61 - ARTIKEL 61.1.1°, 
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN ROOD LICHT - ARTIKEL 61.1.4°, 
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN RODE PIJL IN DE RICHTING DIE DOOR DE PIJL WORDT 
AANGEGEVEN - COMBINATIE VAN EEN NAAR LINKS GEPLAATSTE RODE PIJL MET EEN CIRKELVORMIG 
GROEN LICHT - GEVOLG

Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeersreglement volgt dat  
een rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl wordt aangegeven, overeenstemt  
met het voorbijrijden van een rood licht; dit houdt in dat wanneer een rode pijl naar links  
geplaatst is samen met een cirkelvormig groen licht, dit voor gevolg heeft dat dit groene  
licht slechts van toepassing is voor de andere rijrichtingen dan deze aangegeven door de  
rode pijl1.

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE T. V.)

ARREST

(AR P.10.2050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 1 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 Cass. 6 mei 2008, AR P.08.0292.N, AC, 2008, nr. 273 met concl. OM.
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Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1. Het middel voert schending aan van, onder meer, de artikelen 61.1.1°, 61.1.4°, 
61.1.5° en 61.4 Wegverkeersreglement  en de artikelen 3.3.1 en 3.3.2 van het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
de  bijzondere  plaatsingsvoorwaarden  van  de  verkeerstekens:  het  bestreden 
vonnis herkwalificeert ten onrechte de ten laste gelegde feiten van overtreding 
van de artikelen 5 en 61.1.1° Wegverkeersreglement in overtreding van artikel 
12.2 van datzelfde reglement en veroordeelt ten onrechte de verweerster wegens 
dit  aldus  gekwalificeerde  feit  op  grond  dat  de  wet  niets  bepaalt  over  de 
conflictsituatie tussen een groen cirkelvormig licht en een rode pijl naar links; 
wanneer een rode pijl naar links gecombineerd is met een cirkelvormig groen 
licht, houdt zulks verbod om links af te slaan in.
2.  Uit  de stukken van  de  rechtspleging  blijkt  dat  de  verweerster  vervolgd  is 
wegens overtreding van de artikelen 5 en 61.1.1° Wegverkeersreglement omdat 
zij  het  rode  licht  zou  hebben  voorbijgereden.  Het  bestreden  vonnis  stelt 
dienaangaande vast  dat  op het  kruispunt waar  de verweerster  links afdraaide, 
rechts van de rijbaan en boven de rechter rijstrook een cirkelvormig verkeerslicht 
in de groene fase stond, terwijl links van diezelfde rijstrook en erboven een pijl 
naar links in de rode fase stond. 
3.  Artikel  61.1.1°  Wegverkeersreglement  bepaalt  dat  de  driekleurige 
verkeerslichten cirkelvormig zijn en onder meer de volgende betekenis hebben: 
rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is,  
het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden. 
Artikel  61.1.4°  Wegverkeersreglement  bepaalt  dat  het  rode  licht,  het  vast 
oranjegele  licht  en  het  groene  licht  respectievelijk  mogen  vervangen  worden 
door  één  of  meerdere  rode,  oranjegele  of  groene  pijlen.  Deze  pijlen  hebben 
dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de 
richtingen die door de pijlen aangegeven worden. 
4. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rode pijl voorbijrijden in 
de  richting  die  door  de  pijl  aangegeven  wordt  (artikel  61.1.4° 
Wegverkeersreglement)  overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht 
(artikel 61.1.1° Wegverkeersreglement). Dit houdt in dat wanneer een rode pijl 
naar links geplaatst is samen met een cirkelvormig groen licht, dit voor gevolg 
heeft dat dit groene licht slechts van toepassing is voor de andere rijrichtingen 
dan deze aangegeven door de rode pijl. 
Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord. 
Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerster in de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Gent, zitting houdende in 
hoger beroep.

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P. 
Maffei – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 343

2° KAMER - 24 mei 2011

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - ARTIKEL 162BIS, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGEL - DOEL

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - OPTREDEN VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE 
INSPECTEUR - AARD - GEVOLG

4º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING VAN 
DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR - AFWIJZING - GEVOLG

1º Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering beperkt de verhaalbaarheid van de rechtsple-
gingsvergoeding in strafzaken tot de verhoudingen tussen eendeels de beklaagde en de  
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, anderdeels de burgerlijke partij1.

2º De herstelmaatregel beoogt niet zoals de schadevergoeding, de vergoeding van schade 
aan particuliere belangen, maar strekt ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige  
toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad2.  

3º en 4° Het optreden van de stedenbouwkundige inspecteur, die een wettelijke opdracht in  
het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft, kan niet worden gelijk-
gesteld met het optreden van een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis Wetboek van  
Strafvordering; wanneer de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur onge-
grond wordt verklaard, kan hij niet veroordeeld worden tot het betalen van een rechtsple-
gingsvergoeding aan de beklaagde3.

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, BEVOEGD VOOR HET GRONDGEBIED VAN HET VL T. B. 
e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger:

1 Zie de concl. van het OM. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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1. De feiten hebben betrekking op de wederrechtelijke instandhouding van bouwwerken.
Bij vonnis van 11 juni 2004 werden de feiten ten laste van de oorspronkelijke beklaagden 
bewezen  verklaard  en  werden  beiden  veroordeeld  tot  een  geldboete  van  2.000  euro, 
verhoogd met 40 opdeciemen en gebracht op 10.000 euro of een vervangende gevangenis -
straf van  een maand.  Bovendien werd  het  herstel  van  de plaats in  de oorspronkelijke  
toestand  bevolen  door  sloping  van  de  wederrechtelijk  instandgehouden  bouwwerken, 
binnen een termijn van acht maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro  
per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel.
Bij  arrest  van 9 november 2005 stelt  het hof van beroep te Antwerpen,  op het hoger  
beroep van de beklaagden en van het openbaar ministerie, vast dat er voor de feiten van 
instandhouding geen strafsanctie  geldt,  omdat de wederrechtelijke bouwwerken niet in 
een ruimtelijk  kwetsbaar  gebied lagen,  maar  deels in een verkaveling en deels in een  
woongebied  met  landelijk  karakter.  Het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  ontslaat  de 
beklaagden van rechtsvervolging en stelt vast dat er geen aanleiding is om in te gaan op  
de herstelvordering.
Ingevolge het cassatieberoep van 22 november 2005 van de huidige eisers besliste het Hof 
bij arrest P.05.1646.N van 28 maart 2006 tot de vernietiging van het arrest van het hof van  
beroep te Antwerpen van 9 november 2005 in zoverre het beslist over de herstelvordering, 
omdat de opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding door  
artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 alleen het verval van de op dit misdrijf 
gesteunde strafvordering tot gevolg heeft, maar niet meebrengt dat de instandhouding, die 
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken  
van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd inge-
steld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn bevoegdheid  
verliest4. Het Hof verwees de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Bij arrest van 23 november 2010 verklaart het hof van beroep te Brussel (onder meer) de  
herstelvordering,  in  zoverre  geënt  op  het  misdrijf  van  instandhouding,  ongegrond  bij 
toepassing van artikel 6.1.1, vierde lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat bepaalt 
dat  een herstelvordering die  door  de stedenbouwkundig  inspecteur  of  het  college  van 
burgemeester en schepenen is ingesteld op grond van de instandhouding van handelingen, 
vanaf 1 september 2009 niet langer kan worden ingewilligd indien deze instandhouding 
op het ogenblik van de uitspraak niet meer strafbaar is gesteld, wat hier het geval is.
Wat de kosten betreft oordeelt het hof van beroep dat de kosten na cassatie ten laste van 
de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur dienen te worden gelegd "nu deze kosten 
van  de  burgerlijke  rechtsvordering  zijn  en  niet  ten  laste  van  de  Staat  kunnen  gelegd  
worden". De eisers worden bijgevolg veroordeeld tot de kosten na cassatie alsook tot de 
betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro aan de verweerders.
Dit is het bestreden arrest, waartegen de eisers op 8 december 2010 cassatieberoep hebben 
ingesteld tegen alle beschikkingen die op hen betrekking hebben.
2.  In  hun  memorie  voeren  de  eisers  één  middel  aan.  Volgens  de  eisers  schendt  het 
bestreden  arrest  de  artikelen  1022,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek,  artikel  162bis, 
tweede  lid,  Wetboek van  Strafvordering,  artikel  149,  §1,  Stedenbouwdecreet  1999 en 
artikel 6.1.41, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, door de eisers te veroor -
delen tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de verweerders.
3. Het discussiepunt dat door Uw Hof moet worden opgelost, herleidt zich tot de vraag of 
de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur kan gelijkgesteld worden aan een "burger-
lijke partij" in de zin van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, dan wel of hij, gelet 

4 Het Hof had reeds eerder in dezelfde zin beslist: Cass. 13 dec. 2005, AR P.05.0693.N, AC, 2005, 
nr. 666 met concl. proc.-gen. DE SWAEF.
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op zijn specifieke  opdracht,  geniet  van een ander  statuut die een veroordeling tot  het  
betalen van een rechtsplegingsvergoeding uitsluit.
4. Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet  
van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden 
aan de bijstand van een advocaat5, bepaalt: 
"Ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen aan de 
burgerlijke  partij  van  de  rechtsplegingsvergoeding  bedoeld  in  artikel  1022  van  het 
Gerechtelijk Wetboek.
De  burgerlijke  partij  die  rechtstreeks  heeft  gedagvaard  en  die  in  het  ongelijk  wordt  
gesteld,  zal  veroordeeld  worden  tot  het  aan  de  beklaagde  betalen  van  de  vergoeding 
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door  
het vonnis."
Artikel 1022, eerste lid Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "De rechtsplegingsvergoeding is 
een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het 
gelijk gestelde partij."
Artikel  149,  §1,  Stedenbouwdecreet  1999,bepaalt:  "Naast  de  straf  kan  de  rechtbank 
bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te 
staken,  en/of  bouw- of  aanpassingswerken  uit  te  voeren en/of een geldsom te betalen  
gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft  verkregen.  Dit gebeurt, 
onverminderd artikelen 148/2 en 148/3, op vordering van de stedenbouwkundig inspec-
teur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken,  
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd."
5. Uit de tekst zelf van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering volgt reeds dat de voor-
ziene regeling inzake de rechtsplegingsvergoeding enkel betrekking heeft op de beklaagde 
en op de burgerlijke partij. Dat blijkt overigens ook uit de voorbereidende werken van de  
wet van 21 april 2007: 
"Ook de toepassing van de verhaalbaarheid bij de strafgerechten komt aan bod. Momen-
teel is het systeem van de rechtsplegingsvergoedingen niet van toepassing bij deze recht-
banken. Alhoewel beide proceduretypes (de strafrechtelijke en de burgerlijke) verschil-
lende karakteristieken hebben, lijkt het meer conform te zijn met de principes van gelijk-
heid  en  non-discriminatie  dat  men  de  rechtsonderhorigen  die  het  herstel  vragen  van 
schade voor een burgerlijke dan wel een strafrechtelijke rechtbank gelijk zou behandelen.
Overeenkomstig het advies van de Ordes van advocaten en van de Hoge Raad voor de 
Justitie wordt voorgesteld het systeem van de verhaalbaarheid uit te breiden tot de relaties  
tussen de beklaagde en de burgerlijke partij. Indien de beklaagde veroordeeld wordt tot  
het  vergoeden  van  de  burgerlijke  partij,  zal  hij  eveneens  veroordeeld  worden  tot  het 
betalen van de rechtsplegingsvergoeding als bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk  
Wetboek, die zal bepaald worden in het vonnis6."
In dit artikel heeft de wetgever bewust geen enkele melding gemaakt van het openbaar 
ministerie:
"Overeenstemmend met het advies van de ordes van advocaten en van de Hoge Raad voor 
de Justitie, zal de verhaalbaarheid trouwens ook niet aan bod komen in de betrekkingen 
tussen de beklaagde en de Staat, die wordt vertegenwoordigd door het openbaar minis-
terie.  Er  moet  op gewezen  worden  dat  het  openbaar ministerie,  door  vervolging  in te  
stellen, het algemeen belang vertegenwoordigt en derhalve niet op één lijn kan worden 
gesteld met een burgerlijke partij die de strafvordering alleen in gang zou zetten om een  

5 BS, 31 mei 2007 (tweede uitgave).
6 Verslag MULS, Gedr. St. Kamer, 2006-2007, DOC 51, nr. 2891/002, p. 5.
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privébelang te verdedigen.7"
Zoals  de  eisers  terecht  opmerken  in  hun  memorie,  blijkt  de  omstandigheid  dat  de 
wetgever doelbewust het openbaar ministerie heeft willen uitsluiten van het toepassings-
gebied van de regels  inzake de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten van de  
bijstand van een advocaat, ook uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 21 
februari 20108 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk wetboek en 162bis 
van het Wetboek van Strafvordering en tot  opheffing van artikel  6 van de wet  van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransac-
ties:
"Overeenkomstig artikel 162bis van het Wetboek van Strafvordering is de regeling betref-
fende de rechtsplegingsvergoeding ook van toepassing in strafzaken, zij het enkel in de  
relatie tussen de beklaagde en de burgerlijke partij (en via het wetsontwerp ook de burger -
rechtelijk aansprakelijke partij). Als de beklaagde wordt vrijgesproken, heeft hij overeen-
komstig het tweede lid van de voormelde bepaling geen recht op een rechtsplegingsver-
goeding vanwege de Belgische Staat.
Het openbaar ministerie treedt tevens op in een aantal (bijzondere) rechtsplegingen die 
louter civiele rechtsplegingen zijn en waarop artikel 162bis van het Wetboek van strafvor-
deringen bijgevolg niet van toepassing is.
Artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het optreden van het openbaar minis-
terie/arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken. Als het openbaar ministerie in die procedures 
advies verstrekt op basis van artikel 138bis, §1 is het geen procespartij. Als de eisende 
partij in het gelijk wordt gesteld, dan kan deze geen recht op een rechtsplegingsvergoe -
ding laten gelden ten aanzien van de Belgische Staat. Het openbaar ministerie kan immers  
onmogelijk als een in het ongelijk gestelde partij worden gekwalificeerd. Hetzelfde geldt 
bij een vordering door het openbaar ministerie waarbij het openbaar ministerie in de loop 
van  de  rechtspleging,  door  een  andere  partij  aanhangig  gemaakt,  van  de  rechter  een  
bepaalde beschikking vraagt. Artikel 764 en 765 Gerechtelijk Wetboek sommen de zaken  
op die, op straffe van nietigheid, moeten worden medegedeeld aan het openbaar ministerie 
voor advies of vordering.
Als  het  openbaar  ministerie  evenwel  handelt  bij  wege  van  rechtsvordering  en  alzo 
optreedt als daadwerkelijke procespartij, kan deze in het ongelijk worden gesteld en kan 
de rechtsplegingsvergoeding derhalve ten laste van de Staat worden gelegd.
Dit laatste geldt evenzeer voor het arbeidsauditoraat dat een rechtsvordering uitoefent in 
toepassing van artikel 138bis, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.
De tussenkomst  van het openbaar ministerie  wordt  bepaald door de wet  of telkens de 
openbare orde dit vergt (art. 138bis, §1, Ger. W.). De wet bepaalt talrijke gevallen waar 
het openbaar ministerie kan optreden bij wege van rechtsvordering. De meerderheid van  
de tussenkomsten door rechtsvordering omdat de openbare orde dit vergt,  betreffen de 
staat van de personen. 
Zoals  voormeld  kan  de  Belgische  Staat  in  strafzaken  niet  veroordeeld  worden  tot  de 
rechtsplegingsvergoeding.
Mocht dit wel zo zijn, zou dit belangrijke budgettaire gevolgen hebben, waardoor moge-
lijk ook de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie bij het vervolgingsbeleid in het 
gedrang zou komen. Dit heeft de wetgever terecht niet gewenst. 

7 Verslag MULS, Gedr. St. Kamer, 2006-2007, DOC 51, nr. 2891/002, p. 7; Verslag WILLEMS, Gedr. 
St.  Senaat,  2006-2007, nr.  3-1686/5, p.  32; LAMON,  H.,  "Verhaalbaarheid advocatenkosten",  NjW, 
2007, p. 440, nr. 21 en vlg.; SAMOY, I. en SAGAERT, V., "De wet van 21 april 2007 betreffende de 
verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat", RW, 2007-2008, 695, nr. 80.
8 BS, 11 maart 2010, nog niet in werking getreden.
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Welnu, om het openbaar ministerie, die net als in strafzaken, ook in burgerlijke zaken het 
algemeen belang verdedigt, toe te staan zijn rechtsvordering uit te oefenen in volle onaf -
hankelijkheid, zonder rekening te houden met financieel risico verbonden aan het proces, 
past het eveneens een vrijstelling van de Staat te voorzien voor de betaling van de rechts-
plegingsvergoeding wanneer het openbaar ministerie optreedt bij wege van rechtsvorde-
ring in het kader van een burgerlijk geding.
Dezelfde redenering geldt voor het arbeidsauditoraat. 
De  verdediging  van  het  algemeen  belang  en  de  (daartoe)  vereiste  onafhankelijkheid 
zouden een voldoende tegengewicht moeten vormen om de "ongelijke" behandeling van 
het openbaar ministerie in vergelijking met de andere procespartijen te verantwoorden.
Er kan inderdaad niet ontkend worden dat de belangen die het openbaar ministerie moet  
verdedigen, en dit zowel in straf- als in burgerlijke zaken, van een heel andere aard zijn 
dan die van een gewone rechtzoekende9."
Ingevolge deze wet zal bij de inwerkingtreding ervan, artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, 
aangevuld worden met een bijkomend laatste lid, dat luidt:
"Geen enkele vergoeding is verschuldigd ten laste van de Staat:
1° wanneer het openbaar ministerie bij wege van rechtsvordering in burgerlijke proce-
dures tussenkomt overeenkomstig artikel 138bis, §1;
2°  wanneer  het  arbeidsauditoraat  een  rechtsvordering  instelt  voor  de arbeidsgerechten 
overeenkomstig artikel 138bis, §2."
In deze voorbereidende werkzaamheden wordt overigens ook verwezen naar het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 18 december 200810, waarin wordt beslist dat uit het feit 
dat de wetgever  de forfaitaire  vergoedingsregeling waarin artikel  162bis Wetboek van 
Strafvordering voorziet, niet heeft uitgebreid ten laste van de Staat in geval van vrijspraak 
of buitenvervolgingstelling, niet voortvloeit dat de wetgever de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens, zou hebben geschonden. 
In dit arrest overweegt het Grondwettelijk Hof onder meer: 
"B.19.8.  Tussen het openbaar ministerie  en de burgerlijke  partij  bestaan fundamentele 
verschillen: de eerstgenoemde is, in het belang van de maatschappij, belast met het onder-
zoek en de vervolging van misdrijven en oefent de strafvordering uit; de laatstgenoemde  
verdedigt haar persoonlijk belang en tracht, met de burgerlijke vordering, het herstel te  
verkrijgen van de schade die het misdrijf haar heeft berokkend.
B.19.9. Wegens de opdracht die aan het openbaar ministerie is toegewezen, vermocht de 
wetgever ervan uit te gaan dat een regeling volgens welke een rechtsplegingsvergoeding 
verschuldigd zou zijn telkenmale de vordering van het openbaar ministerie zonder gevolg 
blijft, niet tot de laatstgenoemde diende te worden uitgebreid."
Het Grondwettelijk Hof bevestigde deze zienswijze in zijn arrest van 21 januari 200911. 
Het  doorslaggevend  criterium  voor  de  toepassing  van  de  mogelijkheid  van  een 
veroordeling tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding, ligt dus, in de ogen van de 
wetgever, daarin gevolgd door het Grondwettelijk Hof, in het antwoord op de vraag welk 
belang  de  partij  vertegenwoordigt:  indien  de  partij  enkel  opkomt  voor  het  algemeen 
belang lijkt de toepassing van de regeling van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering 
op deze partij uitgesloten te zijn.
Uw Hof sprak zich meermaals uit over de aard van de herstelvordering inzake steden-

9 Verslag LANDUYT, Gedr. St. Kamer, 2009-2010, DOC 52, nr. 2313/004, p. 15.
10 GwH, 18 dec. 2008, nr. 182/2008.
11 GwH, 21 jan. 2009, nr. 13/2009.
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bouw:  deze vordering tot  herstel  van de plaats in de vorige  staat heeft  weliswaar  een 
burgerlijk  karakter  maar  behoort toch tot  de strafvordering,  aangezien de wetgever  de 
bescherming beoogt van het algemeen belang, met name een goede ruimtelijke ordening12.
Het Hof preciseerde verder dat de in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde  
herstelmaatregelen, die een civielrechtelijk karakter hebben, ertoe strekken, als bijzondere 
vorm van  vergoeding  of  teruggave,  een  einde  te  maken  aan  de  met  de  wet  strijdige 
toestand  die  uit  het  misdrijf  is  ontstaan  en  waardoor  het  algemeen  belang  wordt 
geschaad13. 
Uit deze rechtspraak volgt dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur die, in die  
hoedanigheid, het herstel in de oorspronkelijke toestand vordert, noch zijn eigen persoon-
lijk belang, noch enig ander particulier belang verdedigt,  maar enkel, op grond van de 
hem door artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 toegekende bevoegdheid, de bescher-
ming van het algemeen belang, met name de goede ruimtelijke ordening, nastreeft. 
Daarmee  is  meteen  ook  de  vraag  beantwoord  of  de  gewestelijke  stedenbouwkundige 
inspecteur in het strafproces een positie inneemt die overeenstemt of vergelijkbaar is met  
deze van een burgerlijke  partij.  De positie  van  de gewestelijk  inspecteur is inderdaad 
totaal verschillend van deze van de burgerlijke partij, maar is in grote mate vergelijkbaar  
met de positie van het openbaar ministerie, die zijn wettelijke opdracht ook enkel in het  
algemeen belang uitoefent.
Dat moet tot gevolg hebben dat de regel van artikel 162bis Wetboek van Strafvordering, 
die enkel geldt in de verhouding tussen de burgerlijke partij en de beklaagde, evenmin kan 
toegepast worden ten opzichte van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur.
Dat lijkt ook het standpunt te zijn van het Grondwettelijk Hof dat in zijn arrest van 1 
september 200914 oordeelde:
"B.6. Dankzij een burgerlijke partijstelling kan het slachtoffer van een misdrijf het herstel 
verkrijgen van de schade die het heeft geleden ten gevolge van dat misdrijf. De vordering  
die  met  toepassing  van  artikel  155  van  het  Waalse  Wetboek  Ruimtelijke  Ordening, 
Stedenbouw en Patrimonium wordt ingesteld door de gemachtigde ambtenaar, stelt deze  
in staat de opdracht van algemeen belang waarmee hij is belast, te vervullen, vermits het 
in het geding zijnde herstel te maken heeft met de goede ruimtelijke ordening en niet met  
de schade die door bepaalde personen wordt geleden. 
Er bestaat bijgevolg tussen de burgerlijke partij en de gemachtigde ambtenaar een wezen-
lijk verschil doordat de eerstgenoemde het herstel van haar eigen schade vordert, terwijl  
de laatstgenoemde optreedt om het algemeen belang te vrijwaren. Wegens de opdracht die  
aan de gemachtigde ambtenaar werd toegewezen, die lijkt op die van het openbaar minis-
terie, kon de wetgever redelijkerwijs oordelen dat het niet aangewezen was om in diens 
voordeel de regeling van de verhaalbaarheid uit te breiden, die hij op strafrechtelijk vlak  
uitdrukkelijk wilde beperkt zien tot de verhouding tussen de beklaagde en de burgerlijke  
partij." 
Het Grondwettelijk Hof oordeelde in dezelfde zin in zijn arrest van 20 februari 2010 15 
waarbij het oordeelde:

12 Cass. 8 dec. 2010, AR P.10.0910.F,  www.juridat.be, met conc. adv.-gen. VANDERMEERSCH; 9 jan. 
2002,  AR  P.00.0855.F,  AC,  2002,  nr.  14  met  concl.  adv.-gen.  SPREUTELS;  9  sept.  2004,  AR 
C.03.0393.N, AC, 2004, nr. 400; RANERI, G.-F., "La demande de remise en état serait-elle autonome 
de l'action publique et de la matière pénale conventionnelle?", noot onder Cass. 17 september 2008,  
RDPC, 2009, p. 187 à 195.
13 Cass. 3 april 2007, AR P.06.1610.N, AC, 2007, nr. 166; Cass. 22 mei 2007, AR P.06.1692.N, AC, 
2007, nr. 265; 15 sept. 2009, AR P.09.0182.N, AC, 2009, nr. 501.
14 GwH, 1 sept. 2009, nr. 135/2009.
15 GwH, 25 feb. 2010, nr. 23/2010.
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"B.5. Toen tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 april 2007 de vraag  
werd opgeworpen inzake de toepassing van de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen 
van advocaten bij de strafgerechten, heeft de wetgever geoordeeld dat het "meer conform 
[was] met de principes van gelijkheid en non-discriminatie dat men de rechtsonderhorigen 
die het herstel vragen van een schade voor een burgerlijke of een strafrechtelijke juris-
dictie op gelijke voet zou behandelen". De wetgever heeft dan ook ervoor gekozen "het 
systeem van de verhaalbaarheid uit te breiden tot de relaties tussen de beklaagde (of de  
beschuldigde) en de burgerlijke partij" (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-1686/4, p. 8). 
Hij  heeft  daarentegen beslist  dat de verhaalbaarheid niet  zou gelden in de verhouding 
tussen de beklaagde en de Staat, die is vertegenwoordigd door het openbaar ministerie. In 
dat verband werd opgemerkt dat "het openbaar ministerie, door vervolging in te stellen, 
het algemeen belang vertegenwoordigt en derhalve niet op één lijn kan worden gesteld  
met een burgerlijke partij die de strafvordering alleen in gang zou zetten om een privébe-
lang te verdedigen" (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 7). 
B.6. Dankzij een burgerlijkepartijstelling kan het slachtoffer van een misdrijf het herstel 
verkrijgen van de schade die het heeft geleden ten gevolge van dat misdrijf. De vordering 
die door het Waalse Gewest op grond van artikel 79 van het decreet van 11 maart 1999  
wordt ingesteld, stelt het in staat de opdracht van algemeen belang waarmee het is belast,  
te vervullen, vermits het in het geding zijnde herstel te maken heeft met gevaren, hinder  
of ongemakken die de inrichting zou kunnen veroorzaken, en niet met de schade die door 
bepaalde personen wordt geleden. 
Er  bestaat  bijgevolg  tussen de burgerlijke  partij  en het  Waalse  Gewest  een wezenlijk 
verschil doordat eerstgenoemde het herstel van haar eigen schade vordert, terwijl laatstge-
noemde optreedt om het algemeen belang te vrijwaren. Wegens de opdracht die aan het 
Waalse Gewest werd toegewezen, die lijkt op die van het openbaar ministerie, kon de  
wetgever  redelijkerwijs  oordelen dat het niet  aangewezen  was om in zijn voordeel  de  
regeling van de verhaalbaarheid uit te breiden, die hij op strafrechtelijk vlak uitdrukkelijk  
wilde beperkt zien tot de verhouding tussen de beklaagde en de burgerlijke partij."
Het Grondwettelijk Hof lijkt er dus geen enkele moeite mee te hebben om de uitsluiting 
van de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een  
advocaat, die geldt ten opzichte van het openbaar ministerie, ook uit te breiden tot andere  
officiële instanties, die evenzeer als het openbaar ministerie ook enkel, op grond van hun 
wettelijke opdracht, optreden in het algemeen belang. 
Uw Hof paste overigens een zelfde redenering toe in zijn arrest van 4 januari 201116, 
waarbij het besliste:
"De in artikel 283 AWDA bedoelde rechtsvordering van de douaneadministratie tot invor-
dering van de ontdoken rechten naar aanleiding van misdrijven bedoeld in de artikelen 
281 en 282 AWDA is een met de strafvordering samengaande burgerrechtelijke rechts-
vordering die niet voortvloeit uit het misdrijf, maar die haar rechtstreekse grondslag vindt  
in de wet die de betaling van rechten oplegt.
Dat de strafrechter bij toepassing van artikel 283 AWDA ook over de burgerlijke rechts-
vordering van de douaneadministratie uitspraak doet, houdt niet in dat deze optreedt als 
burgerlijke partij.
De douaneadministratie kan dan ook niet worden beschouwd als een burgerlijke partij in 
de zin van artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en zij kan ingeval van 
afwijzing van haar burgerlijke rechtsvordering niet worden veroordeeld tot betaling van 
een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde."
In navolging van dit laatste arrest, van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van 

16 Cass. 4 jan. 2011, AR P.10.0664.N, www.juridat.be.
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het uitdrukkelijke standpunt van de wetgever kan bijgevolg ook gesteld worden dat de in  
artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet bedoelde herstelvordering van de gewestelijke steden-
bouwkundige inspecteur tot  herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand naar  
aanleiding van stedenbouwkundige overtredingen een met de strafvordering samengaande 
burgerrechtelijke rechtsvordering is die haar rechtstreekse grondslag vindt in de wet. Het 
feit dat de strafrechter bij toepassing van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 ook 
over de burgerlijke rechtsvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur 
uitspraak doet, houdt niet in dat deze optreedt als burgerlijke partij.
De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur kan dan ook niet worden beschouwd als 
een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
en hij kan, ingeval van afwijzing van zijn herstelvordering niet worden veroordeeld tot 
betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde.
Het middel is, om de juridisch onderbouwde redenen vervat in de memorie van de eisers,  
die hiervoor werden hernomen, gegrond.
6.  Het  ambtshalve  onderzoek van  de beslissing over  de herstelvordering17 levert  geen 
grond tot cassatie op.
7. Aangezien de rechter de in het ongelijk gestelde eisers niet kan veroordelen tot de beta-
ling van een rechtsplegingsvergoeding aan de beklaagde, blijft er niets meer te oordelen  
over. Het betreft bijgevolg een cassatie zonder verwijzing. 
Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot de 
betaling  van  een  rechtsplegingsvergoeding  aan  de  verweerders,  zonder  verwijzing  en 
verwerping van het cassatieberoep voor het overige.

ARREST

(AR P.10.2052.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
correctionele kamer, van 23 november 2010, na verwijzing ingevolge arrest van 
het Hof van 28 maart 2006. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Advocaat-generaal  Patrick Duinslaeger heeft  op 17 maart 2011 ter griffie een 
conclusie neergelegd. 
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  1022,  eerste  lid,  Gerechtelijk 
Wetboek, artikel 162bis,  tweede lid, Wetboek van Strafvordering, artikel  149, 
§1, Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 6.1.41, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke 

17 Cass. 12 jan. 1994, AR P.94.1017.F, AC, 1994, nr. 13; 4 juni 1996, AR P.95.1017.N, AC, 1996, 
nr. 156.
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Ordening:  na  eisers'  herstelvordering  te  hebben  afgewezen,  veroordelen  de 
appelrechters hen onterecht tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan 
de verweerders. 
2. Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering beperkt de verhaalbaarheid van de 
rechtsplegingsvergoeding in strafzaken tot de verhoudingen tussen eensdeels de 
beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, anderdeels de burgerlijke 
partij.
3.  De herstelmaatregel  beoogt  niet  zoals de schadevergoeding,  de vergoeding 
van schade aan particuliere belangen, maar strekt ertoe een einde te maken aan 
de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het 
algemeen belang wordt geschaad. 
Het optreden van de stedenbouwkundig inspecteur, die een wettelijke opdracht in 
het  algemeen  belang  uitoefent  en  geen  particulier  belang  nastreeft,  kan  niet 
worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij in de zin van 
artikel 162bis Wetboek van Strafvordering.
4. De appelrechters, na de herstelvordering van de eisers ongegrond te hebben 
verklaard, veroordelen hen tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding in 
hoofde  van  iedere  verweerder.  Zodoende  schenden  zij  voormelde 
wetsbepalingen.
Het middel is gegrond. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. 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  arrest  in  zoverre  het  beslist  over  de 
rechtsplegingsvergoeding. 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest. 
Veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten. Laat de overige kosten ten 
laste van de eisers.
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: H. Geinger.

Nr. 344

2° KAMER - 24 mei 2011
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1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - CORRECTIONELE- OF 
POLITIERECHTBANK - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - VOORWERP

2º STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - 
VOORWERP

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - CORRECTIONELE- OF 
POLITIERECHTBANK - KWALIFICATIE VAN DE FEITEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HERKWALIFICATIE VAN DE FEITEN - BEOORDELING OF DIE FEITEN 
WERKELIJK HET VOORWERP UITMAKEN VAN DE VERVOLGING - GRENZEN - MARGINALE TOETSING

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - HERKWALIFICATIE VAN DE FEITEN DOOR HET VONNISGERECHT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR HET VONNISGERCHT OF DIE FEITEN WERKELIJK HET VOORWERP UITMAKEN VAN DE 
VERVOLGING - GRENZEN - MARGINALE TOETSING

1º,  2°  en  3°  In  correctionele-  of  politiezaken  maakt  de  door  een  onderzoeksgerecht  
gewezen  beschikking  van  verwijzing  of  de  dagvaarding  om  voor  het  vonnisgerecht  te  
verschijnen,  niet  de  daarin  vermelde  kwalificatie  en  omschrijving  bij  het  vonnisgerecht  
aanhangig, maar de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het onderzoek of het opspo-
ringsonderzoek  en die  aan de verwijzingsbeschikking  of  de  dagvaarding  ten  grondslag  
liggen; die kwalificatie is in wezen voorlopig en het vonnisgerecht, ook in hoger beroep,  
heeft het recht en de plicht om, mits het recht van verdediging te eerbiedigen, aan de ten  
laste gelegde feiten de juiste kwalificatie en omschrijving te geven en het mag daartoe de  
vermeldingen van de telastleggingen aanpassen, verbeteren en aanvullen, maar het moet  
daarbij wel bij de gepleegde feiten blijven, zoals die bepaald of bedoeld zijn in de akte die  
de zaak bij hem aanhangig maakt1. (Art. 182, Wetboek van Strafvordering)

4º en 5° De rechter oordeelt op grond van de gegevens van de verwijzingsbeschikking of  
de dagvaarding en van het strafdossier onaantastbaar of de feiten die hij onder de verbe-
terde omschrijving bewezen verklaart, werkelijk die zijn welke het voorwerp uitmaken van  
de vervolging of daaraan ten grondslag liggen; het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn  
vaststellingen geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan  
niet kunnen worden verantwoord2.

(A. e.a. T. E.)

ARREST

(AR P.11.0070.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, correctionele kamer, van 7 december 2010.
De eisers voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, vier gelijkluidende 

1 Cass. 23 sept. 1987, AR 6005, AC, 1987-88, nr. 51; Cass. 8 dec. 1992, AR 5908, AC, 1992, nr. 774; 
Cass. 7 sept. 1994, AR P.94.1051.F,  AC, 1994, nr. 364; Cass. 28 jan. 1997, AR P.96.0039.N,  AC, 
1997, nr.  51;  Cass.  25 nov.  1997, AR P.95.1350.N,  AC,  1997, nr.  500;  Cass.  21 juni 2000, AR 
P.00.0446.F,  AC, 2000, nr. 389; Cass. 23 okt. 2002, AR P.02.0958.F,  AC, 2002, nr. 561; Cass. 13 
sept. 2005, AR P.05.0657.N, AC, 2005, nr. 430; Cass. 5 sept. 2006, AR P.06.0649.N, AC, 2006, nr. 
389 met noot M.T.; 20 feb. 2007, AR P.06.1377.N, AC, 2007, nr. 104.
2 Cass. 13 sept. 2005, AR P.05.0657.N, AC, 2005, nr. 430; Cass. 20 feb. 2007, AR P.06.1377.N, AC, 
2007, nr. 104.



Nr. 344 - 24.5.11 HOF VAN CASSATIE 1341 

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

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Het middel voert miskenning aan van de kwalificatieplicht van de feiten: het 
arrest  heromschrijft  de  telastlegging  A  van  poging  doodslag  in  het  met 
voorbedachten  rade  opzettelijk  toebrengen  van  slagen  of  verwondingen  met 
ziekte  of  arbeidsongeschiktheid  tot  gevolg;  deze  heromschrijving  was  niet 
mogelijk omdat ze is gesteund op andere feiten dan die begrepen in de akte van 
aanhangigmaking; het openbaar ministerie heeft in de akte van aanhangigmaking 
alleen een juridische kwalificatie gegeven en geen feiten, zodat de appelrechters 
daardoor waren gebonden.
2.  In  correctionele  of  politiezaken  maakt  de  door  een  onderzoeksgerecht 
gewezen  beschikking  tot  verwijzing  of  de  dagvaarding  om  voor  het 
vonnisgerecht  te  verschijnen,  niet  de  daarin  vermelde  kwalificatie  en 
omschrijving bij het vonnisgerecht aanhangig, maar de feiten zoals ze blijken uit 
de  stukken  van  het  onderzoek  of  het  opsporingsonderzoek  en  die  aan  de 
verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten grondslag liggen. 
Die  kwalificatie  is  in  wezen  voorlopig  en  het  vonnisgerecht,  ook  in  hoger 
beroep,  heeft  het  recht  en  de  plicht  om,  mits  het  recht  van  verdediging  te 
eerbiedigen, aan de ten laste gelegde feiten de juiste kwalificatie en omschrijving 
te geven en het mag daartoe de vermeldingen van de telastleggingen aanpassen, 
verbeteren en aanvullen.
Het vonnisgerecht moet daarbij evenwel bij de gepleegde feiten blijven, zoals die 
bepaald of bedoeld zijn in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt.
3. De rechter oordeelt op grond van de gegevens van de verwijzingsbeschikking 
of de dagvaarding en van het strafdossier onaantastbaar of de feiten die hij onder 
de  verbeterde  omschrijving  bewezen  verklaart,  werkelijk  die  zijn  welke  het 
voorwerp uitmaken van de vervolging of daaraan ten grondslag liggen.
Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die 
daarmee  geen  verband  houden  of  op  grond  daarvan  niet  kunnen  worden 
verantwoord. 
Het middel dat opkomt tegen die beoordeling door de rechter is in zoverre niet 
ontvankelijk.
4.  Het  arrest  oordeelt  dat  het  vaststaat  dat  het  toebrengen  van  de  messteek 
gebeurde  in  het  kader  van  een  vechtpartij  en  dat  in  de  oorspronkelijke 
telastlegging van poging doodslag niet alleen het toebrengen van die messteek is 
begrepen, maar het geheel van handelingen van het gevecht waarbij de messteek 
uiteindelijk  werd  toegebracht.  Aldus  verantwoordt  het  arrest  naar  recht  zijn 
beslissing dat de heromschreven telastlegging van het te Leuven op 4 december 
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2007  met  voorbedachten  rade  toebrengen  van  opzettelijke  slagen  of 
verwondingen  aan  de  verweerder  met  een  ziekte  of  ongeschiktheid  tot  het 
verrichten  van  persoonlijke  arbeid  tot  gevolg,  dezelfde  feiten  beoogt  als  de 
oorspronkelijke  telastlegging  van  het  te  Leuven  op  4  december  2007  pogen 
opzettelijk doden van de verweerder.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)

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

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: F. 
Van Volsem – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: 
G. Janssens, Leuven en J. Verstraeten, Leuven.

Nr. 345

2° KAMER - 24 mei 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.G - VERBOD 
GEDWONGEN TE WORDEN TEGEN ZICHZELF TE GETUIGEN OF BEKENTENISSEN AF TE LEGGEN - 
DRAAGWIJDTE

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - RECHT OP STILZWIJGEN - 
EERBIEDIGING VAN DIT RECHT DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - BEPERKING - GEVOLG

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP STILZWIJGEN - 
SCHULDIGVERKLARING - BEPALING VAN DE AARD EN DE MAAT VAN DE STRAF - MOTIVERING - 
VERWIJZING NAAR HET STILZWIJGEN VAN DE BEKLAAGDE - WETTIGHEID - VOORWAARDE

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - MOTIVERING VAN DE AARD EN DE MAAT VAN DE STRAF - VERWIJZING NAAR HET 
STILZWIJGEN VAN DE BEKLAAGDE - WETTIGHEID - VOORWAARDE

5º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - MOTIVERING 
VAN DE AARD EN DE MAAT VAN DE STRAF - VERWIJZING NAAR HET STILZWIJGEN VAN DE BEKLAAGDE - 
WETTIGHEID - VOORWAARDE

1º Het is niet verboden zichzelf te incrimineren; wat is verboden, is de dwang om zichzelf te  
incrimineren. (Art. 14.3.g, IVBPR)

2º, 3°, 4° en 5° De eerbiediging van het recht op stilzwijgen bindt de rechter slechts in  
zoverre hij uitspraak doet over de gegrondheid van de beschuldiging; nadat de rechter de  
beklaagde schuldig heeft verklaard en hij de aard en de maat van de straf met redenen  
moet omkleden, kan hij, zonder dat dit de rechten van verdediging schendt, alle gegevens  
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eigen aan de persoon van de beklaagde in rekening nemen, met name zijn mutisme, op  
voorwaarde dat hij niet de wijze bestraft waarop de beklaagde zich heeft verdedigd1.

(S.)

ARREST

(AR P.11.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,  
correctionele kamer, van 7 december 2010. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet en 
de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering en de miskenning van het 
recht van verdediging, van het verbod van zelfincriminatie en van het vermoeden 
van  onschuld:  de  appelrechters  hebben  bij  de  beoordeling  van  de  strafmaat 
rekening  gehouden  met  het  stilzwijgen  van  de  eiser  op  de  rechtszitting;  zij 
hebben  aldus  bij  het  bepalen  van  de  straf  rekening  gehouden  met  de  wijze 
waarop de beklaagde zijn onschuld staande hield en de wijze waarop hij zich in 
het algemeen heeft verdedigd. 
2. De eiser voert miskenning aan van het verbod van zelfincriminatie. Het is niet 
verboden zichzelf te incrimineren; wat is verboden, is de dwang om zichzelf te 
incrimineren.
Het middel faalt in zoverre naar recht. 
3.  De appelrechters  hebben in een  eerste  deel  van  het  arrest  (getiteld:  1.  De 
schuld)  als volgt  geoordeeld over de schuld:  "Op grond van de voor het  hof 
gevoerde  debatten getoetst  aan een nieuw onderzoek van alle gegevens  zoals 
vervat  in het voorliggend strafdossier zijn de aan [de eiser],  ten laste gelegde 
feiten, voorwerp van de telastleggingen A, B, C, D en E in zijnen hoofde zoals 
voor  de  eerste  rechter  ook  voor  het  hof  ten  genoegen  van  recht  bewezen 
gebleven; hetgeen overigens door [de eiser] voor het hof niet werd betwist". 
De appelrechters hebben vervolgens, in een verder deel van het arrest (getiteld: 
3.  De  strafmaat)  geoordeeld  zoals  in  het  middel  weergegeven.  Zij  hebben 
uitgebreid verwezen naar de adviezen van de tussengekomen psychiaters en in 

1 Zie Cass. 16 nov. 1993, AR 5223,  AC, 1993, nr. 463; Cass. 19 mei 1999, AR P.99.0087.F,  AC, 
1999, nr. 294; Cass. 23 maart 2004, AR P.03.1347.N,  AC, 2004, nr. 163; Cass. 20 okt. 2004, AR 
P.04.0982.F, AC, 2004, nr. 493; VANDE LANOTTE, J. en HAECK, Y., Handboek Europees Verdrag voor 
de rechten van de Mens, Deel 2, 522.
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het  bijzonder  naar  deze  van  Dr.  V.,  behandelende  geneesheer,  wiens 
getuigschrift van 26 mei 2010 namens de eiser werd neergelegd ter rechtszitting 
van 12 oktober 2010. De appelrechters citeren onder meer uit dat getuigschrift: 
"Hij  reageert  dan  met  afwezige,  starende  blik,  contactgestoord,  niet 
converserende,  maar  solistisch  in  zichzelf  gekeerd.".  Zij  voegen  daaraan  toe: 
"Naar aanleiding van de behandeling van de zaak voor het [hof van beroep] en 
ook op de terechtzitting van 12 oktober 2010 kon het [hof van beroep] bovendien 
zelf  kennis  nemen  van  het  schier  onmogelijk  te  doorgronden  pantser  van 
stilzwijgen dat [de eiser] zich inmiddels heeft eigen gemaakt."
4. Gezien de eiser, blijkens het proces-verbaal van de rechtszitting, dit aspect van 
zijn persoonlijkheid zelf in het debat heeft gebracht door de neerlegging van een 
getuigschrift van zijn behandelende geneesheer, kan het de appelrechters niet ten 
kwade worden geduid rekening te houden met deze elementen.
5. De eerbiediging van het recht op stilzwijgen bindt de rechter slechts in zoverre 
hij  uitspraak  doet  over  de  gegrondheid  van  de  beschuldiging.  Nadat  de 
appelrechters de eiser schuldig hadden verklaard en zij de aard en de maat van de 
straf met redenen moesten omkleden, konden zij - zonder dat dit de rechten van 
verdediging schendt - alle gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde in 
rekening nemen, met name zijn mutisme, op voorwaarde dat zij niet de wijze 
bestraften waarop de beklaagde zich had verdedigd, wat de appelrechters in dit 
geval ook niet deden.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

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

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

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Bloch  –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  –  Advocaten: J. 
Meese, Gent en C. Mussche, Gent.

Nr. 346

2° KAMER - 24 mei 2011

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - INTERPRETATIE DOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN 
DE MENS - DRAAGWIJDTE
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2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - 
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - INTERPRETATIE DOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE 
RECHTEN VAN DE MENS - DRAAGWIJDTE

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - BEPERKING - VOORWAARDE

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - 
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - BEPERKING - VOORWAARDE

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - POLITIEVERHOOR IN DE LOOP VAN HET 
ONDERZOEK - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - 
POLITIEVERHOOR IN DE LOOP VAN HET ONDERZOEK - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - GEVOLG

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - POLITIEVERHOOR IN DE LOOP VAN HET 
ONDERZOEK - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - INVLOED OP DE 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORWAARDE

8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - 
POLITIEVERHOOR IN DE LOOP VAN HET ONDERZOEK - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - GEVOLG - INVLOED OP DE EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORWAARDE

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - POLITIEVERHOOR IN DE LOOP VAN HET ONDERZOEK - GEEN 
MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - ANDERE WETTELIJKE WAARBORGEN VOOR DE 
VERDACHTE EN BEKLAAGDE - DAADWERKELIJK EN PASSENDE REMEDIES VOOR HET GEBREK AAN 
BIJSTAND - GEVOLG

10º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - 
POLITIEVERHOOR IN DE LOOP VAN HET ONDERZOEK - GEEN MOGELIJKHEID VAN BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - ANDERE WETTELIJKE WAARBORGEN VOOR DE VERDACHTE EN BEKLAAGDE - 
DAADWERKELIJK EN PASSENDE REMEDIES VOOR HET GEBREK AAN BIJSTAND - GEVOLG

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - MOGELIJKE AANTASTING - 
VERHOOR ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - TAAK VAN DE RECHTER

12º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - 
MOGELIJKE AANTASTING - VERHOOR ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - TAAK VAN DE RECHTER

1º, 2°, 3° en 4° Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 E.V.R.M,  
zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, houdt in dat er gedu-
rende het volledige vooronderzoek toegang moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond  
dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit  
recht te beperken; zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de rechtvaardi-
ging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de verdachte zoals beschermd bij artikel 6.1  
en 6.3 E.V.R.M beperken1.

5º  en 6°  Het recht van verdediging  en het  recht  op een eerlijk  proces zijn  in  de regel  

1 Cass. 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC, 2010, nr. 690 met concl. OM.
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geschaad  wanneer  een  verdachte  verklaringen  aflegt  tijdens  een  politieverhoor  zonder  
mogelijkheid van bijstand van een advocaat. (Art. 6.3.c, EVRM)

7º en 8° De omstandigheid dat  verklaringen werden afgelegd tijdens een politieverhoor  
zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat, heeft niet automatisch voor gevolg dat  
het definitief onmogelijk is om de zaak van een verdachte op eerlijke wijze te behandelen,  
want  wanneer  de verklaringen niet  als  doorslaggevend bewijs  door  de  rechter  gebruikt  
worden, er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de verdachte zich op het ogen-
blik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in een kwetsbare positie bevond, of aan  
de kwetsbare positie van de verdachte op een daadwerkelijke en passende wijze is gere-
medieerd,  blijft  het  eerlijke  karakter  van  het  proces  gevrijwaard;  dit  is  ook  het  geval  
wanneer de verdachte met kennis van zaken verzaakt aan de bijstand van een advocaat  
tijdens het verhoor2.

9º en 10° Het feit dat de Belgische wetgeving niet voorziet in de bijstand van een advocaat  
tijdens het verhoor door de politiediensten voorafgaand aan de vrijheidsberoving, dient te  
worden  beoordeeld  in  het  licht  van het  geheel  der  wettelijke  waarborgen die  diezelfde  
wetgeving de verdachte biedt ter vrijwaring van zijn recht van verdediging en van zijn recht  
op een eerlijk proces: de korte duur van de grondwettelijke termijn van de vrijheidsberoving,  
de vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor het verhoor van de  
beklaagde zijn opgelegd, de onmiddellijke overhandiging aan de verdachte, op het ogenblik  
van de betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, §7, en 18, §2,  
Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, het recht van de verdachte om daarop onmid-
dellijk vrij verkeer te hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §1 en 5, van de  
voormelde  wet,  de  inzage  van  het  dossier  alvorens  voor  het  onderzoeksgerecht  te  
verschijnen, zoals dat in artikel 21, §3, van die wet is geregeld, alsook de rechten die met  
name in de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 127, 135, 136 en 235bis Wetboek van  
Strafvordering zijn bedoeld, de inzage van het dossier en het vrij verkeer van de verdachte  
met zijn advocaat tijdens de procedure voor de feitenrechter, kunnen in hun geheel daad-
werkelijke en passende remedies zijn op de afwezigheid van bijstand van een advocaat  
tijdens het politieverhoor; zij laten de verdachte immers toe zijn recht van verdediging over  
het hele verloop van het strafproces ten volle uit te oefenen en waarborgen zijn recht op  
een eerlijk proces3.

11º en 12° Het staat de rechter aan de hand van de concrete gegevens van de zaak na te  
gaan of de afwezigheid van bijstand van een advocaat bij een verhoor door de politie of de  
onderzoeksrechter  het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging van de  
verdachte onherstelbaar heeft aangetast4.

(J. T. V. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0761.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.



Nr. 346 - 24.5.11 HOF VAN CASSATIE 1347 

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkeid van het cassatieberoep
1.  In  zijn  verklaring  van  cassatieberoep  geeft  de  eiser  de  grond  van  de 
voorziening niet op.
2.  Overeenkomstig  artikel  252  Wetboek  van  Strafvordering  is,  onverminderd 
artikel 416, tweede lid, de mogelijkheid tot cassatieberoep tegen het arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen beperkt tot de vijf in dat artikel vermelde 
gevallen.
3. In zoverre het cassatieberoep betrekking heeft op andere gevallen dan deze 
waarin onmiddellijk cassatieberoep is toegelaten, is het niet ontvankelijk.

Middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3 EVRM: het arrest  
oordeelt  ten  onrechte  dat  het  feit  dat  de  eiser  belastende  verklaringen  heeft 
afgelegd  zonder de bijstand van zijn advocaat,  zijn recht  van verdediging en 
recht op eerlijk proces niet miskennen; het recht op bijstand van een advocaat 
tijdens een verhoor is een fundamenteel recht en het recht van verdediging en het 
recht op eerlijk proces zijn onherstelbaar aangetast indien dergelijke verklaringen 
als doorslaggevend bewijs worden gebruikt.
5.  In  zoverre het  middel aanvoert  dat er  geen materiële gegevens zijn die de 
stelling  dat  het  slachtoffer  werd  misbruikt,  staven,  komt  het  op  tegen  de 
beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling. 
Aldus komt het middel op tegen een beslissing die zelf niet vatbaar is voor een 
ontvankelijk cassatieberoep en is het in zoverre niet ontvankelijk.
6. Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, houdt in dat 
er gedurende het volledige vooronderzoek toegang moet zijn tot een advocaat, 
tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak 
dwingende redenen zijn om dit recht te beperken. Zelfs in dat geval mag een 
dergelijke beperking, wat ook de rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de 
rechten van de verdachte zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken. 
7. Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn in de regel 
geschaad wanneer een verdachte verklaringen aflegt  tijdens een politieverhoor 
zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat.
8.  Deze  omstandigheid  heeft  nochtans  niet  automatisch  voor  gevolg  dat  het 
definitief  onmogelijk  is  om  de  zaak  van  een  verdachte  op  eerlijke  wijze  te 
behandelen.  Wanneer de verklaringen niet  als doorslaggevend bewijs door de 
rechter gebruikt worden, er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de 
verdachte zich op het ogenblik van het verhoor en tijdens het onderzoek niet in 
een kwetsbare positie bevond, of aan de kwetsbare positie van de verdachte op 
een daadwerkelijke en passende wijze is geremedieerd, blijft het eerlijke karakter 
van  het  proces  gevrijwaard.  Dit  is  ook  het  geval  wanneer  de  verdachte  met 
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kennis van zaken verzaakt aan de bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor. 
9.  Het  feit  dat  de  Belgische  wetgeving  niet  voorziet  in  de  bijstand  van  een 
advocaat  tijdens  het  verhoor  door  de  politiediensten  voorafgaand  aan  de 
vrijheidsberoving,  dient  te worden beoordeeld  in het  licht  van het  geheel  der 
wettelijke waarborgen die diezelfde wetgeving de verdachte biedt ter vrijwaring 
van zijn recht van verdediging en van zijn recht op een eerlijk proces.
De  korte  duur  van  de  grondwettelijke  termijn  van  de  vrijheidsberoving,  de 
vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor het verhoor 
van  de  verdachte  zijn  opgelegd,  de  onmiddellijke  overhandiging  aan  de 
verdachte, op het ogenblik van de betekening van het bevel tot aanhouding, van 
alle in de artikelen 16, §7, en 18, §2, Voorlopige Hechteniswet bedoelde stukken, 
het recht van de verdachte om daarop onmiddellijk vrij verkeer te hebben met 
zijn advocaat  overeenkomstig artikel 20, §1 en §5, van de voormelde wet, de 
inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te verschijnen, zoals 
dat in artikel 21, §3, is geregeld, alsook de rechten die met name in de artikelen 
61ter,  61quater,  61quinquies,  127,  135,  136  en  235bis Wetboek  van 
Strafvordering zijn bedoeld, de inzage van het dossier en het vrij verkeer van de 
verdachte met zijn advocaat tijdens de procedure voor de feitenrechter, kunnen 
in hun geheel daadwerkelijke en passende remedies zijn op de afwezigheid van 
bijstand  van  een  advocaat  tijdens  het  politieverhoor.  Zij  laten  de  verdachte 
immers toe zijn recht van verdediging over het hele verloop van het strafproces 
ten volle uit te oefenen en waarborgen zijn recht op een eerlijk proces. 
10.  In  zoverre  het  middel  ervan  uitgaat  dat  het  gebrek  aan  bijstand  van  een 
advocaat  tijdens  een  politieverhoor  voorafgaand  aan  de  vrijheidsberoving  en 
tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter het recht van verdediging en recht 
op een eerlijk proces steeds onherstelbaar aantast, faalt het naar recht.
11. Verder staat het de rechter aan de hand van de concrete gegevens van de zaak 
na te gaan of de afwezigheid van bijstand van een advocaat bij een verhoor door 
de politie of de onderzoeksrechter het recht op een eerlijk proces en het recht van 
verdediging van de verdachte onherstelbaar heeft aangetast. 
12. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser tijdens zijn eerste verhoor door de politie de ten laste gelegde feiten 
heeft ontkend;
-  de  eiser  vanaf  zijn  aanhouding  door  de  onderzoeksrechter  de  mogelijkheid 
heeft gehad om een advocaat te raadplegen en de naam van zijn advocaat opgaf;
- de eiser de dag na zijn aanhouding, dit is op 6 januari 2010, tot bekentenissen is 
overgegaan en verklaarde dit te doen "zonder dwang en volledig vrijwillig";
- op 8 januari 2010 een nieuw verhoor werd aangevat maar de eiser eerst om een  
onderhoud  met  de  onderzoeksrechter  vroeg  en  tijdens  deze  ondervraging 
verklaarde dat hij nog heel wat vragen te bespreken had, hierover had overlegd 
met  zijn  advocaat  die  hem gezegd  heeft  beter  alles  te  vertellen  en  de  wens 
uitdrukte door dezelfde politiemensen te worden verhoord, zonder de bijstand 
van een advocaat maar met een psychiater;
-  de  eiser  diezelfde  dag,  na  de  ondervraging  door  de  onderzoeksrechter,  een 
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persoonlijk  onderhoud  heeft  gehad  met  zijn  advocaat  en  dat  hij  verdere 
bekentenissen wilde afleggen;
- de eiser in latere gedetailleerde verklaringen terugkwam op de ten laste gelegde 
verkrachting .
13.  Hieruit  leidt  het  arrest  af  dat  de  eiser  zijn  belastende  verklaringen  heeft  
afgelegd zonder dwang, dat vooraleer zijn bekentenissen op 6 en 7 januari 2010 
af  te leggen,  hij  beroep  heeft  gedaan  of  minstens heeft  kunnen doen op zijn 
advocaat en dat hij zijn daaropvolgende hernieuwde bekentenissen op 8 januari 
2010 heeft afgelegd na zowel ten aanzien van de onderzoeksrechter als de politie 
uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van die bijstand. 
14. Op grond van die redenen, is de beslissing dat eisers recht van verdediging 
en  recht  op  eerlijk  proces  niet  onherstelbaar  zijn  aangetast,  naar  recht 
verantwoord.
Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.

Ambtshalve  onderzoek  voor  het  overige  van  het  verwijzingsarrest  en  van  de  
beslissing waarbij de gevangenneming wordt bevestigd.
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 in de kosten.

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P. 
Maffei  –  Gelijkluidende conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal –  Advocaten: Z. 
Miskovic, Tongeren en P. Helsen, Hasselt.

Nr. 347

2° KAMER - 24 mei 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPOREN VAN TELEFOONCUMMUNICATIE - 
LOKALISATIE VAN EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - WETTELIJKE GRONDSLAG

2º ONDERZOEKSRECHTER - OPSPOREN VAN TELEFOONCUMMUNICATIE - LOKALISATIE VAN 
EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - WETTELIJKE GRONDSLAG

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - OPSPOREN VAN 
TELEFOONCUMMUNICATIE - LOKALISATIE VAN EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - 
WETTELIJKE GRONDSLAG

4º TELEGRAAF EN TELEFOON - STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - OPSPOREN 
VAN TELEFOONCUMMUNICATIE - LOKALISATIE VAN EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - 
WETTELIJKE GRONDSLAG
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5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.2 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-, FAMILIE- EN GEZINSLEVEN - 
BIJ WET VOORZIENE INMENGING DOOR HET OPENBAAR GEZAG - OPSPOREN VAN 
TELEFOONCUMMUNICATIE - LOKALISATIE VAN EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - 
WETTELIJKE GRONDSLAG

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Uit artikel 88bis, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering blijkt dat een  
lokalisatie, enkel door het opsporen van het signaal van het toestel terwijl het in werking is  
en zonder dat daarbij tijdens het opsporen telecommunicatie ervan uitgaat of inkomt, bij wet  
is geregeld waarbij het aan de onderzoeksrechter toekomt daartoe bij gemotiveerd bevel-
schrift opdracht te geven1. (Art. 8, EVRM; Art. 88bis, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring)

(O.)

ARREST

(AR P.11.0909.N)

I. RECHTSPLEGING VAN HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  8  EVRM  en  artikel  21,  §4, 
Voorlopige  Hechteniswet:  in  uitvoering  van  een  door  de  onderzoeksrechter 
bevolen onderzoeksmaatregel werd de eiser geïdentificeerd door middel van het 
lokaliseren van een gsm-toestel; de toegepaste onderzoeksmaatregel is evenwel 
niet bij wet geregeld,  ook niet door artikel 88bis Wetboek van Strafvordering 
daar er geen sprake is van telecommunicatie; de maatregel houdt een miskenning 
in van het recht op eerbiediging van het privé-leven daar het gsm-toestel niet op 
een openbare plaats werd gelokaliseerd maar zich in een woning bevond.
2. Artikel 88bis, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Wanneer 
de onderzoeksrechter  van oordeel  is  dat  er omstandigheden zijn die het  doen 
opsporen  van  telecommunicatie  of  het  lokaliseren  van  de  oorsprong  of  de 
bestemming van telecommunicatie noodzakelijk maken om de waarheid aan de 
dag te brengen, kan hij, zo nodig door daartoe de medewerking van de operator 
van  een  telecommunicatienetwerk  of  van  de  verstrekker  van  een 
telecommunicatiedienst te vorderen:
-  1°  de  oproepgegevens  doen  opsporen  van  telecommunicatiemiddelen  van 
1 Zie Cass. 21 okt. 1997, AR P.97.1281.N, AC, 1997, nr. 419; Cass. 10 nov. 2009, AR P.09.1584.F, 
AC, 2009, nr. 653; Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0921.N, AC, 2011, nr. 348. 
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waaruit of waarnaar oproepen worden of werden gedaan;
- 2° de oorsprong of de bestemming van telecommunicatie laten lokaliseren."
Anders  dan  waarvan  het  middel  uitgaat,  blijkt  uit  deze  bepaling  dat  een 
lokalisatie enkel door het opsporen van het signaal van het toestel terwijl het in 
werking is en zonder dat daarbij  tijdens het opsporen telecommunicatie ervan 
uitgaat  of  inkomt,  bij  wet  is  geregeld  waarbij  het  aan  de  onderzoeksrechter 
toekomt daartoe bij gemotiveerd bevelschrift opdracht te geven.
Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek
4. 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 eiseres in de kosten.

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  –  Advocaat: S.  Mary, 
Brussel.

Nr. 348

2° KAMER - 24 mei 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPOREN VAN TELEFOONCUMMUNICATIE - 
LOKALISATIE VAN EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - VOORWAARDE

2º ONDERZOEKSRECHTER - OPSPOREN VAN TELEFOONCUMMUNICATIE - LOKALISATIE VAN 
EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - VOORWAARDE

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - OPSPOREN VAN 
TELEFOONCUMMUNICATIE - LOKALISATIE VAN EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - 
VOORWAARDE

4º TELEGRAAF EN TELEFOON - STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - OPSPOREN 
VAN TELEFOONCUMMUNICATIE - LOKALISATIE VAN EEN MOBIEL TOESTEL VOOR TELECOMMUNICATIE - 
VOORWAARDE

1º, 2°, 3° en 4° Uit artikel 88bis, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering blijkt dat een  
lokalisatie, enkel door het opsporen van het signaal van het toestel terwijl het in werking is  
en zonder dat daarbij tijdens het opsporen telecommunicatie ervan uitgaat of inkomt, bij wet  
is geregeld waarbij het aan de onderzoeksrechter toekomt daartoe bij gemotiveerd bevel-
schrift opdracht te geven1. (Art. 88bis, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

1 Zie Cass. 21 okt. 1997, AR P.97.1281.N, AC, 1997, nr. 419; Cass. 10 nov. 2009, AR P.09.1584.F, 
AC, 2009, nr. 653; Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0909.N, AC, 2011, nr. 347.
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(T.)

ARREST

(AR P.11.0921.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling 
- artikel 88bis Wetboek van Strafvordering 
1. Artikel 88bis, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt: 
"Wanneer de onderzoeksrechter van oordeel is dat er omstandigheden zijn die 
het doen opsporen van telecommunicatie of het lokaliseren van de oorsprong of 
de bestemming van telecommunicatie noodzakelijk maken om de waarheid aan 
de  dag  te  brengen,  kan  hij,  zo  nodig  door  daartoe  de  medewerking  van  de 
operator  van  een  telecommunicatienetwerk  of  van  de  verstrekker  van  een 
telecommunicatiedienst te vorderen; 
1°  de  oproepgegevens  doen  opsporen  van  telecommunicatiemiddelen  van 
waaruit of waarnaar oproepen worden of werden gedaan; 
2° de oorsprong of de bestemming van telecommunicatie laten lokaliseren.
(...)
De onderzoeksrechter vermeldt de feitelijke omstandigheden van de zaak die de 
maatregel wettigen in een met redenen omkleed bevelschrift dat hij meedeelt aan 
de procureur des Konings. 
Hij vermeldt ook de duur van de maatregel, die niet langer kan zijn dan twee 
maanden te rekenen vanaf het bevelschrift, onverminderd een hernieuwing". 
2. Uit deze bepalingen blijkt dat een lokalisatie enkel door het opsporen van het 
signaal van het toestel terwijl het in werking is en zonder dat daarbij tijdens het  
opsporen telecommunicatie ervan uitgaat of inkomt, bij wet is geregeld waarbij 
het  aan  de  onderzoeksrechter  toekomt  daartoe  bij  gemotiveerd  bevelschrift 
opdracht te geven. 
3.  Het  arrest  oordeelt:  "de  bewoordingen  van  [artikel  88bis Wetboek  van 
Strafvordering]  houden  in  dat  het  bevelschrift  dat  van  de  onderzoeksrechter 
wordt vereist alleen een verplicht vormvereiste is ten aanzien van de uitwisseling 
van telecommunicatie en niet voor het nauwkeurig lokaliseren van een mobiele 
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telefoon door het  Belgisch  Instituut  van Posterijen en Telecommunicatie,  wat 
mogelijk is door alleen maar het signaal van dat toestel op te sporen terwijl het in 
werking is zonder dat  vereist  is dat  er tijdens het  opsporen telecommunicatie 
uitgaat of inkomt".
Met die redenen is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Middelen
De middelen die niet  kunnen leiden tot  cassatie  zonder verwijzing,  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  Brussel,  kamer  van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

24 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  –  Advocaat: S.  Claeys, 
Brussel.

Nr. 349

2° KAMER - 25 mei 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN - RECHT OP HERSTEL - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN - 
ONTDOKEN BELASTING - SCHADE - RECHT OP HERSTEL

3º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN - 
ONTDOKEN BELASTING - SCHADE - RECHT OP HERSTEL

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - INKOMSTENBELASTINGEN - ONTDOKEN 
BELASTING - FRAUDE - BELASTINGSCHULD - OORZAAK - BELASTBARE TRANSACTIE

5º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - ONTDOKEN BELASTING - FRAUDE - 
BELASTINGSCHULD - OORZAAK - BELASTBARE TRANSACTIE

6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - INKOMSTENBELASTINGEN - 
BELASTINGMISDRIJVEN - DADERS OF MEDEPLICHTIGEN - BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - 
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STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - BURGERRECHTELIJK GEVOLG - HOOFDELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

7º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - BELASTINGMISDRIJVEN - DADERS OF 
MEDEPLICHTIGEN - BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - 
BURGERRECHTELIJK GEVOLG - HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDEN

8º MISDRIJF — DEELNEMING - INKOMSTENBELASTINGEN - BELASTINGMISDRIJVEN - DADERS 
OF MEDEPLICHTIGEN - BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - 
BURGERRECHTELIJK GEVOLG - HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDEN

9º MISDRIJF — DEELNEMING - MEDEPLICHTIGHEID - INKOMSTENBELASTINGEN - 
BELASTINGMISDRIJVEN - DADERS OF MEDEPLICHTIGEN - BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - 
STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - BURGERRECHTELIJK GEVOLG - HOOFDELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

1º, 2° en 3° De Staat, administratie der directe belastingen, heeft het recht om, zoals iedere  
benadeelde,  een  burgerlijke  rechtsvordering  in  te  stellen  wegens  schade  waarvoor  de  
belastingwetgeving geen eigen mogelijkheid tot herstel kent.

4º  en 5° Een belastingschuld vloeit  niet  voort  uit  fraude; zij  vindt haar oorsprong in de  
belastbare transactie die men met fraude heeft pogen te verhullen; de fraude kan dus niet  
de  oorzaak  zijn,  in  de  zin  van  artikel  1382  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  van  schade  
bestaande in het bedrag van de ontdoken belasting. (Art. 1382, BW)

6º, 7°, 8° en 9 De administratie der directe belastingen beschikt, wat de belasting betreft,  
over een eigen mogelijkheid tot herstel die naast de incohiering bestaat in de hoofdelijkheid,  
die krachtens artikel 458, eerste lid, Wetboek Inkomstenbelasting (1992), voortvloeit uit een  
veroordeling als dader van of als medeplichtige aan misdrijven bedoeld in de artikelen 449  
tot 453 van het voormelde wetboek; tot de in dat artikel bedoelde veroordeling behoort ook  
de beslissing die zich, wegens de verjaring van de strafvordering, ertoe beperkt de bestand-
delen van de misdrijven bewezen te verklaren1. (Artt. 449 tot 453, en 458, WIB92)

(D. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 
correctionele  kamer,  van 26 mei  2010,  op verwijzing gewezen  ingevolge  het 
arrest van het Hof van 12 maart 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
De strafvordering tegen de eiser werd verjaard verklaard bij een beslissing die de 

1 Cass. 28 sept. 2010, AR P.10.0099.N, AC, 2010, nr. 554, met concl. eerste adv.-gen. DE SWAEF, in 
Pas.
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op 12 maart 2008 uitgesproken vernietiging onverkort heeft laten bestaan.
Het  hof  van  beroep  diende  nog alleen  uitspraak  te  doen  over  de  burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder.

Eerste middel

Vierde onderdeel
Het arrest beslist dat de eiser geschriften heeft opgemaakt of doen opmaken voor 
akten waarvan het gesimuleerde karakter hem bekend was en die met name tot 
doel hadden een fictieve waardevermindering te creëren op de aandelen van een 
dochtervennootschap, waardoor valselijk een verlies werd gecreëerd en het feit 
werd verhuld dat de gelden van een vennootschap op onwettige wijze werden 
aangewend om deze op te kopen.
De verweerder heeft aangevoerd dat de ten laste van de verkochte vennootschap 
ingekohierde  belasting  niet  meer  kan  betaald  worden  ofschoon  zij  over 
voldoende gelden beschikte om haar belastingschuld aan te zuiveren.
Het arrest beslist dat de fout van de eiser de schade heeft veroorzaakt en dat die 
schade  bestaat  in  de  ontdoken  belasting.  Het  zegt  dat  de  eiser  hoofdelijk 
gehouden is tot betaling van de voormelde belasting.
De Staat, administratie der directe belastingen, heeft ongetwijfeld het recht om, 
zoals  iedere  benadeelde,  een  burgerlijke  rechtsvordering  in  te  stellen  wegens 
schade waarvoor de belastingwetgeving geen eigen mogelijkheid tot herstel kent.
Enerzijds echter vloeit de belastingschuld niet voort uit fraude. Zij  vindt haar 
oorsprong  in  de  belastbare  transactie  die  men  met  fraude  heeft  pogen  te 
verhullen. De fraude kan dus niet de oorzaak zijn, in de zin van artikel 1382 
Burgerlijk  Wetboek,  van  schade  bestaande  in  het  bedrag  van  de  ontdoken 
belasting.
Anderzijds beschikt  de administratie der  directe belastingen,  wat de belasting 
betreft, over een eigen mogelijkheid tot herstel die naast de inkohiering bestaat in 
de hoofdelijkheid, die krachtens artikel 458, eerste lid, WIB92, voortvloeit uit 
een veroordeling als dader van of als medeplichtige aan misdrijven bedoeld in de 
artikelen 449 tot 453 van het voormelde wetboek. Tot de in dat artikel bedoelde 
veroordeling behoort  ook de beslissing die  zich,  wegens  de  verjaring  van de 
strafvordering,  ertoe  beperkt  de  bestanddelen  van  de  misdrijven  bewezen  te 
verklaren. 
Het  arrest  dat  het  voormelde  artikel  458 niet  van  toepassing  heeft  verklaard, 
beslist bijgevolg niet naar recht dat de eiser hoofdelijk gehouden is tot betaling 
van de ontdoken belasting.
Het middel is in zoverre gegrond. 

Tweede middel

Beide onderdelen samen
Voor de appelrechters had de eiser het bestaan van schade betwist voortvloeiend 
uit de bezoldiging van een belastingambtenaar die met het beheer van het dossier 
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was belast. Hij voert aan dat het arrest niet antwoordt op dat verweer en dat het 
door  de  daartoe  strekkende  vordering  gegrond  te  verklaren,  artikel  1382 
Burgerlijk Wetboek schendt.
Alvorens  te  wijzen  op  de  complexiteit  van  het  dossier  en  de  duur  van  het 
strafonderzoek,  oordeelt  het  arrest  dat  de  verweerder  een  ambtenaar  van  de 
dienst  invordering  heeft  moeten  aanwijzen  om  alle  stadia  van  de 
strafrechtspleging actief op te volgen en de advocaat die de verdediging van zijn 
belangen verzekert nuttig bij te staan, en dat die taak geen deel uitmaakt van de 
normale invordering. Het leidt daaruit af dat de bezoldiging van die ambtenaar 
geen betrekking had op het normale werk dat hij daardoor niet kon uitvoeren.
Met die overwegingen antwoorden de appelrechters op de conclusie van de eiser 
en schenden zij noch het begrip vergoedbare schade noch het begrip oorzakelijk 
verband.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  de  eiser  hoofdelijk  gehouden 
verklaart tot betaling van de ontdoken belasting.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in een vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en de 
verweerder in de overige drie vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

25  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  J.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: B.  Dejemeppe  –  Gelijkluidende  conclusie: J.  M.  Genicot,  advocaat-
generaal – Advocaat: F. T'Kint.

Nr. 350

2° KAMER - 25 mei 2011

1º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP

2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - SCHULDVERGELIJKING - UITWERKING

3º SCHULDVERGELIJKING - MISBRUIK VAN VERTROUWEN - UITWERKING

4º RECHT VAN VERDEDIGING — ALLERLEI - WETBOEK VAN INTERNATIONAAL 
PRIVAATRECHT - BUITENLANDSE BESLISSING - UITGIFTE - OVERLEGGING - VERZOEK OM UITSTEL - 
WEIGERING - GEVOLG

5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BESLISSING UITGESPROKEN DOOR DE VOORZITTER ALLEEN - VOORWAARDEN - 
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DATUM VAN VASTSTELLING - KALENDER VOOR DE RECHTSPLEGING

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BESLISSING UITGESPROKEN DOOR DE VOORZITTER 
ALLEEN - VOORWAARDEN - CRITERIA - DATUM VAN VASTSTELLING - KALENDER VOOR DE 
RECHTSPLEGING

7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - ARTIKEL 782BIS, GER.W. - BESLISSING UITGESPROKEN DOOR DE 
VOORZITTER ALLEEN - TOEPASSING IN DE TIJD - CRITERIA - DATUM VAN VASTSTELLING - KALENDER 
VOOR DE RECHTSPLEGING

1º Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in het opzet  
van de dader om zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te  
ontnemen en om er aldus als eigenaar over te beschikken; de goede trouw van de beweeg-
reden van de dader doet daaraan geen afbreuk; het misdrijf misbruik van vertrouwen houdt  
dus niet op te bestaan louter en alleen omdat de dader, door gelden te verduisteren, een  
hem verschuldigd bedrag wil terugkrijgen1. (Art. 491, Strafwetboek)

2º en 3° Wanneer gebleken is dat de dader van het misdrijf misbruik van vertrouwen zich  
op frauduleuze wijze meester heeft gemaakt van een geldbedrag dat hem niet toebehoort,  
ofschoon hij het wel als dusdanig opeiste, is er geen grond om dat bedrag te verrekenen  
met dat waarvan hij beweert schuldeiser te zijn, vermits krachtens artikel 1293, 1°, van het  
Burgerlijk Wetboek, er geen schuldvergelijking plaatsvindt in geval van een eis tot terug-
gave van een zaak die de eigenaar wederrechtelijk is ontnomen.  (Art. 491, Strafwetboek; 
Art. 1293, 1°, BW)

4º Een partij kan geen miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een  
eerlijke behandeling van de zaak afleiden uit  het feit alleen dat zij,  na overlegging door  
haarzelf  van buitenlandse gerechtelijke stukken die niet conform het wettelijk voorschrift  
zijn, niet ambtshalve een termijn toegewezen kreeg om dat gebrek te verhelpen, die de  
rechter krachtens de wet niet moet opleggen. (Art. 6.1, EVRM; Artt. 24, §§1 en 2, Wetboek 
IPR)

5º, 6° en 7° Artikel  31 van de wet van 26 april  2007 tot  wijziging van het  Gerechtelijk  
Wetboek  met  het  oog  op  het  bestrijden  van  de  gerechtelijke  achterstand,  gebiedt  de  
toepassing van het nieuw artikel 782bis van het voormelde wetboek, dat het mogelijk maakt  
dat het vonnis alleen wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer, niet alleen in de  
zaken waarvoor geen rechtsdag is vastgesteld maar ook in de zaken waarvoor, ook al zijn  
ze vastgesteld, op 1 september 2007 geen kalender voor de rechtspleging was vastgesteld.  
(Art. 31, Wet 26 april 2007; Art. 782bis, Gerechtelijk Wetboek)

(T. T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0060.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van het 
arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 24 november 
2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

1 Cass. 25 juni 2008, AR P.07.1873.F, AC, 2008, nr. 396.
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Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste en tweede onderdeel
Het misdrijf misbruik van vertrouwen vereist, met name, een overdracht van het 
precair bezit van het voorwerp aan de dader door de eigenaar of door een derde 
die voor diens rekening handelt.
Het arrest stelt vast dat de eiser gebruik heeft gemaakt van een volmacht die de 
verweerder  hem  had  verleend  in  het  kader  van  hun  vroegere  zakenrelatie. 
Volgens  het  hof  van  beroep  heeft  de  beklaagde  van  zijn  volmacht  gebruik 
gemaakt om een geldsom op te nemen van de rekening van de burgerlijke partij 
die hij zich buiten haar medeweten en tegen haar wil in heeft toegeëigend, om 
een schuldvordering te doen betalen die hij naar eigen zeggen op haar had.
In zoverre het middel aanvoert dat het doel van de lastgeving erin bestond om de 
eiser vrij te laten beschikken over gelden van de opbrengst van zijn investeringen 
en arbeid, vereist het onderzoek ervan het nazicht van de feitelijke gegevens van 
de zaak, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Hetzelfde geldt in zoverre beweerd wordt dat de verweerder geen schade heeft 
geleden aangezien hij  de van zijn rekening afgenomen bedragen verschuldigd 
was.
Aangezien  het  middel,  wat  dat  betreft,  recht  en  feit  vermengt,  is  het  niet 
ontvankelijk.
Met de hierboven overgenomen vaststelling verwijt het hof van beroep de eiser 
zowel het precair bezit van het voorwerp van het misdrijf als de onrechtmatige 
verandering ervan in bezit animo domino. Die bestanddelen maken deel uit van 
die welke het misdrijf uitmaken zoals dat in de bewoordingen van artikel 491 
Strafwetboek is omschreven.
De overweging van het arrest met betrekking tot het feit dat de volmacht niet  
meer geldig was op het ogenblik van de geldopneming, heeft geen gevolgen voor 
de wettigheid van die beslissing. Het bestaan van het misbruik van vertrouwen 
waarvoor vervolging is ingesteld wordt immers niet afgeleid uit het feit dat de 
lastgeving niet langer bestond maar uit de vaststelling dat het gebruik dat ervan 
werd gemaakt op de dag van de telastlegging, niet beantwoordt aan het doel met 
het oog waarop die akte was opgemaakt.
Het  arrest  verduidelijkt  de  aard  van  die  onverenigbaarheid  aangezien  het 
vermeldt  dat,  zoals  hierboven  gezegd,  de  volmacht  heeft  gediend  om  een 
zogenaamd onbetaald bedrag te recupereren, ofschoon zij tot doel had om een 
handelstransactie af te handelen.
De eiser voert aan dat een dergelijke uitlegging van de volmacht de bewijskracht 
van de stukken 5 en 33 van het voor hem bij het hof van beroep neergelegde  
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dossier miskent, alsook de bewijskracht van artikel 8 van de tussen de partijen op 
2 september 1985 gesloten overeenkomst tot overdracht van deelbewijzen.
Stuk nr. 5 is een stuk met als opschrift "volmacht" dat de verweerder op 9 april  
1974 heeft opgemaakt te Lubumbashi. Het maakt de eiser bevoegd om al zijn 
commerciële  zaken  waar  te  nemen  en  de  nodige  maatregelen  te  nemen  tot 
vrijwaring van zijn belangen.
Stuk nr. 33 is een attest van de bank in de boeken waarvan de verweerder de 
rekening bezat waarvoor het contract van lastgeving gold.
Het arrest  verwijst naar geen van beide stukken aangezien het alleen melding 
maakt van een volmacht van 22 juli 1974. Die datum stemt niet overeen met de 
datum van stuk nr. 5 en evenmin met de datum van 20 juli 1974 die de eiser op 
pagina 12 en 18 van zijn memorie aan de aangevoerde lastgeving toeschrijft.
In de veronderstelling dat stuk nr. 5 in het appeldossier van de eiser samenvalt 
met de in het arrest vermelde volmacht, kan het Hof alleen vaststellen dat de 
bewoordingen  ervan  niet  onverenigbaar  zijn  met  de  uitlegging  die  de 
appelrechters eraan hebben gegeven, namelijk een lastgeving in het kader van 
een tussen de partijen bestaande handelsrelatie.
Wat de overeenkomst van 2 september 1985 betreft, staat de bepaling volgens 
welke de deelbewijzen eerst zullen worden overgedragen op het ogenblik dat de 
overnemer de overdrager de integrale prijs betaalt, de beslissing niet in de weg 
dat aan de zakenrelatie die tussen hen heeft bestaan een einde is gekomen vanaf 
de  ondertekening  van  de  overeenkomst,  met  andere  woorden  nog  vóór  de 
overdracht  effectief  werd  ten  gevolge  de  vervulling  van  de  gestipuleerde 
voorwaarde.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vertrouwen bestaat in het 
opzet van de dader om zich de hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan 
de eigenaar te ontnemen en om er aldus als eigenaar over te beschikken. De 
goede trouw van de beweegreden van de dader doet daaraan geen afbreuk.
Het misdrijf houdt dus niet op te bestaan louter en alleen omdat de dader, door 
gelden te verduisteren, een hem verschuldigd bedrag wil terugkrijgen.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.

Derde onderdeel
Op de conclusie van de eiser die aanvoert dat hij eigenaar van de gelden was, dat 
hij niet verplicht was ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken 
of aan te wenden, en dat de klager geen schade heeft  geleden, antwoordt het 
arrest  dat  de  eiser  die  sommen  als  hem  verschuldigd  zijnde  bedragen 
beschouwde, dat hij ze van de persoonlijke rekening van de verweerder buiten 
diens  medeweten  en  tegen  diens  wil  in  heeft  afgenomen,  dat  hij  door  die 
toewijzing zichzelf recht heeft verschaft, dat de lastgeving waarvan hij daartoe 
gebruik heeft gemaakt hem met aan ander doel was verleend.
De appelrechters omkleden hun beslissing aldus regelmatig met redenen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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Tweede middel
De appelrechters oordelen dat de eiser zich op frauduleuze wijze meester heeft  
gemaakt van een geldbedrag dat hem niet toebehoort, ofschoon hij het wel als 
dusdanig opeiste.
Het arrest diende dat bedrag niet te verrekenen met dat waarvan de eiser beweert  
schuldeiser te zijn, vermits krachtens artikel 1293, 1°, Burgerlijk Wetboek, er 
geen schuldvergelijking plaatsvindt in geval van een eis tot teruggave van een 
zaak die de eigenaar wederrechtelijk is ontnomen.
Voor het overige antwoordt het arrest op de conclusie van de eiser waarin het 
bestaan wordt aangevoerd van een schuldvordering die door twee arresten van 
een  buitenlands  hof  van  beroep  is  erkend.  Het  arrest  vermeldt  immers  dat, 
enerzijds,  de  aangevoerde  rechtsplegingen  geen  gevolgen  hebben  voor  de 
gegrondheid van de telastlegging en dat, anderzijds, de door de eiser overgelegde 
afschriften van arresten niet aan de voorwaarden voldoen die vereist zijn voor de 
erkenning van de echtheid ervan volgens het recht van de Staat waar ze werden 
gewezen.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 24, §1, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 
internationaal privaatrecht, moet de partij die een beroep doet op de erkenning 
van een buitenlandse rechterlijke beslissing, of de uitvoerbaarverklaring ervan 
vordert, een uitgifte overleggen van de beslissing die volgens het recht van de 
Staat waar zij is gewezen, voldoet aan de voorwaarden nodig voor de echtheid 
ervan.
De tweede paragraaf van het voormelde artikel biedt de rechter de mogelijkheid 
om een termijn te bepalen voor de overlegging van de voormelde stukken.
Eensdeels  legt  de wet  de  rechter  geen  verplichting op om die termijn toe te 
kennen.  Anderdeels  waarschuwt  het  voormelde  artikel  24  de  partij  die  een 
beroep  doet  op  een  buitenlandse  beslissing  dat  zij  het  risico  loopt  dat  die 
beslissing niet wordt erkend of niet uitvoerbaar wordt verklaard zo zij de vereiste 
stukken niet overlegt.
De eiser kan bijgevolg geen miskenning van het recht van verdediging of van het 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak afleiden uit het feit alleen dat hij, 
na  overlegging  door  hemzelf  van  stukken  die  niet  conform  het  wettelijk 
voorschrift zijn, niet ambtshalve een termijn toegewezen kreeg om dat gebrek te 
verhelpen. 
De schending van artikel 25 Gerechtelijk Wetboek wordt voor het overige alleen 
afgeleid uit de bewering dat het aan het hof van beroep stond om de arresten te 
erkennen waarop een beroep wordt gedaan of ze uitvoerbaar te verklaren.
De appelrechters wijzen dat verzoek evenwel naar recht af, op grond dat de in 
artikel 24, §1, 1°, van de wet van 16 juli 2004 bedoelde stukken niet werden 
overgelegd.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
Enerzijds  vermeldt  het  arrest  dat  het  hof  van  beroep,  op  grond  van  de 
overgelegde afschriften, in deze fase de buitenlandse arresten waarop de eiser 
een  beroep  doet  niet  kan  erkennen  om  de  tegen  hem  ingestelde  burgerlijke 
rechtsvordering niet ontvankelijk te doen verklaren.
Anderzijds  beslist  het  arrest  dat  de  voormelde  vordering  ontvankelijk  en 
gedeeltelijk gegrond is.
In strijd met wat het middel aanvoert, zijn de reden en het beschikkend gedeelte 
die het tegenover elkaar plaatst, niet tegenstrijdig.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Vierde middel
De  eiser  voert  aan  dat  het  volstaat  dat  een  zaak  vóór  1  september  2007  is 
vastgesteld opdat het vonnis zou worden uitgesproken met inachtneming van de 
bij de oude artikelen 779 en 782 Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormen.
Die bewering berust op een onvolledige lezing van de overgangsbepaling.
Artikel  31  van  de  wet  van  26  april  2007 tot  wijziging  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, gebiedt 
de toepassing van het nieuw artikel 782bis van het voormelde wetboek, dat het 
mogelijk maakt dat het vonnis alleen wordt uitgesproken door de voorzitter van 
de kamer, niet alleen in de zaken waarvoor geen rechtsdag is vastgesteld maar 
ook in de zaken waarvoor, ook al zijn ze vastgesteld, op de voormelde datum 
geen kalender voor de rechtspleging is vastgesteld.
Een zaak die, zoals te dezen, sedert haar inleiding tot op 1 september 2007 alleen 
maar  werd  uitgesteld,  nu  eens  naar  een  vaste  datum  dan  weer  sine  die,  op 
verzoek van de partijen of  van één van de partijen,  zonder  dat  zij  daartegen 
verzet aantekenen of omdat zij niet verschenen, kan worden beschouwd als een 
zaak waarvoor geen kalender van de rechtspleging is vastgesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

25  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: ridder  J.  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie: J.  M.  Genicot,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: P. Peerens, Brussel en T. Moreau, Nijvel.

Nr. 351
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2° KAMER - 25 mei 2011

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - WERKLOOSHEID - 
CONTROLEKAART - VERPLICHTINGEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - STRAFRECHTELIJKE SANCTIE - 
MOREEL BESTANDDEEL - ONDERSCHEID - "NON BIS IN IDEM"

2º WERKLOOSHEID — ALLERLEI - CONTROLEKAART - VERPLICHTINGEN - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIE - STRAFRECHTELIJKE SANCTIE - MOREEL BESTANDDEEL - ONDERSCHEID - 
"NON BIS IN IDEM"

3º MISDRIJF — ALLERLEI - WERKLOOSHEID - CONTROLEKAART - VERPLICHTINGEN - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIE - STRAFRECHTELIJKE SANCTIE - MOREEL BESTANDDEEL - ONDERSCHEID - 
"NON BIS IN IDEM"

4º MISDRIJF — ALLERLEI - WERKLOOSHEID - CONTROLEKAART - VERPLICHTINGEN - 
STRAFRECHTELIJKE SANCTIE - MOREEL BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK OPZET - ONDERSCHEID - 
BEOORDELING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

5º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - 
WERKLOOSHEID - CONTROLEKAART - VERPLICHTINGEN - STRAFRECHTELIJKE SANCTIE - MOREEL 
BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK OPZET - BEOORDELING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º, 2° en 3° Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem wordt niet geschonden wanneer  
de bestanddelen van twee misdrijven in wezen niet dezelfde zijn; dat is het geval wanneer  
het strafbaar gestelde moreel bestanddeel van beide misdrijven verschillend is1. (Artt. 154, 
eerste lid, 1° en 175, eerste lid, 1°, e, Werkloosheidsbesluit)

4º en 5° De bestraffing van het in artikel 175 van het koninklijk besluit van 25 november  
1991 bedoelde bedrieglijk opzet behoort bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechter-
lijke macht waarmee een bestuurlijke overheid zich niet mag bemoeien; het staat niet aan  
de directeur van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening om het voormelde opzet te straffen2 
(Artt. 154, eerste lid, 1° en 175, eerste lid, 1°, e, Werkloosheidsbesluit)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
correctionele kamer, van 17 november 2010, in zoverre het de strafvordering niet 
ontvankelijk  verklaart  voor  één  van  de  twee  misdrijven  die  de  verweerder 
worden ten laste gelegd.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft een conclusie neergelegd die op de 
griffie van het Hof is ingekomen op 10 mei 2011.
Op de rechtszitting van 25 mei  2011 heeft  afdelingsvoorzitter  ridder  Jean de 
Codt  verslag  uitgebracht  en  heeft  de  voornoemde  advocaat-generaal 
geconcludeerd.

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 351.
2 Ibid.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Het middel voert aan dat artikel 14.7 IVBPR, alsook de artikelen 71, eerste lid,  
3°, 154, eerste lid, 1°, en 175, eerste lid, 1°, e, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zijn geschonden.
De regel die in het voormelde artikel 14.7 is vastgelegd strekt ertoe te vermijden 
dat een zelfde persoon twee straffen van dezelfde aard worden opgelegd omdat 
hij zich schuldig heeft gemaakt aan een zelfde gedraging.
Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem wordt niet geschonden wanneer de 
bestanddelen van de twee misdrijven in wezen niet dezelfde zijn. Dat is het geval 
wanneer,  zoals  te  dezen,  het  strafbaar  gestelde  moreel  bestanddeel  van beide 
misdrijven verschillend is.
Artikel  154, eerste lid, 1°,  van het koninklijk besluit  van 25 november 1991, 
straft een werkloze met tijdelijke uitsluiting van de uitkeringen, wanneer hij zijn 
prikkaart niet heeft doorgehaald vóór de aanvang van een beroepsactiviteit.
De  gevangenisstraf  en  de  geldboete  die  bij  artikel  175,  eerste  lid,  3°,  van 
datzelfde besluit daarop zijn gesteld,  zijn toepasselijk op de werkloze die met 
name  in  het  voormelde  artikel  154  wordt  bedoeld  en  die  daarenboven  met 
bedrieglijk opzet heeft gehandeld.
Het feit waarop de tweede straf staat, kan dus niet teruggebracht worden tot het 
feit waarop de eerste straf is gesteld.
Het  bestreden  arrest  beslist  niettemin  dat  de  strafvordering  die  wegens 
overtreding van artikel 175 is ingesteld, niet ontvankelijk is omdat de verweerder 
reeds tijdelijk van de werkloosheidsuitkering was uitgesloten krachtens artikel 
154 en dat de overtreding die deze uitsluiting heeft gewettigd overeenkomt met 
die welke correctioneel wordt vervolgd.
Het arrest leidt deze gelijkheid van beide feiten af uit de bewering, enerzijds, dat 
de  directeur  van  de Rijksdienst  voor  Arbeidsvoorziening  naar  het  bedrieglijk 
opzet  van de verweerder  verwijst  om de verwijzing van het  dossier  naar  het 
arbeidauditoraat te verantwoorden en, anderzijds, dat de directeur duidelijk met 
dat opzet rekening lijkt te hebben gehouden om de duur van de uitsluiting te 
bepalen, ook al zegt hij dat niet met zoveel woorden.
De bestraffing van het in artikel 175 van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 bedoelde bedrieglijk opzet behoort bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de 
rechterlijke macht waarmee een bestuurlijke overheid zich niet mag bemoeien. 
Het staat niet aan de directeur van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening om het 
voormelde opzet  te straffen. Laatstgenoemde heeft dat  opzet bijgevolg niet in 
aanmerking kunnen nemen om de duur van de uitsluiting vast te stellen, en hij 
heeft  dat  effectief  niet  gedaan  vermits  hij  alleen  naar  dat  bijzonder  moreel 
bestanddeel verwijst om de mededeling van de stukken aan het arbeidsauditoraat 
met het oog op eventuele vervolging te kunnen verantwoorden.
De  appelrechters  beslissen  bijgevolg  niet  naar  recht  dat  het  feit  waarvan  zij 
kennis  namen,  overeenkwam  met  dat  waarvoor  de  verweerder  tijdelijk  de 
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werkloosheidsuitkeringen werden onthouden.
Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  de  strafvordering  tegen  de 
verweerder  wegens  overtreding  van  de  artikelen  71,  154  en  175  van  het 
koninklijk  besluit  van  25  november  1991  niet  ontvankelijk  verklaart 
(telastlegging A.1).
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

25  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: ridder  J.  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal.

Nr. 352

2° KAMER - 25 mei 2011

1º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIG KIND - STRAFVORDERING - BESCHERMENDE 
MAATREGELEN - VADER EN MOEDER - VORDERINGSRECHT - EIGEN RECHT - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE - 
JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE KINDEREN - BESCHERMENDE MAATREGELEN - VADER EN 
MOEDER - VORDERINGSRECHT - EIGEN RECHT - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De vader en moeder van een minderjarig kind vertegenwoordigen dat kind niet in  
de uitoefening van de rechtsmiddelen tegen de door de jeugdgerechten op de strafvorde-
ring gewezen beslissingen; zij zijn partij in de zaak krachtens een eigen recht, waardoor zij  
cassatieberoep kunnen instellen  tegen de beschikkingen betreffende de beschermende  
maatregelen van het bestreden arrest1.

(E. e.a. T. Z. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0720.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, jeugdkamer, van 14 maart 2011.

1 F. TULKENS en Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, 2000, p. 879.
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De eiseres voert in een geschrift dat aan dit arrest is gehecht, een grief aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A.  Cassatieberoepen  van  de  eisers,  in  hun  hoedanigheid  van  wettelijke  
vertegenwoordigers van hun zoon R. E. en gericht tegen

1. de beslissing op de strafvordering
De vader en moeder van een minderjarig kind vertegenwoordigen dat kind niet 
in de uitoefening van de rechtsmiddelen tegen de door de jeugdgerechten op de 
strafvordering gewezen beslissingen.
Te dezen zijn de eisers partij in de zaak krachtens een eigen recht, waardoor zij 
cassatieberoep  kunnen  instellen  tegen  de  beschikkingen  van  het  arrest 
betreffende de beschermende maatregelen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

2. de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen  
R. E.
De eisers voeren geen middel aan.

B. Cassatieberoep van de eiser, in de hoedanigheid van vader, en gericht tegen

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

2. de beslissingen op de door de verweersters tegen hem ingestelde burgerlijke  
rechtsvorderingen
De eiser voert geen middel aan.

C. Cassatieberoep van de eiseres in de hoedanigheid van moeder
Het  Hof  vermag  geen  acht  te  slaan  op  het  stuk  dat  op  20  mei  2011  is 
toegezonden, dit is buiten de wettelijke termijn.

1.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  op  de  
strafvordering
De grief die kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de appelrechters of 
waarvan het onderzoek het nazicht van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het 
Hof niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de door de  
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verweersters tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
De eiseres voert geen bijzonder middel aan.

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

25  mei  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  J.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: P. Cornelis – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal.

Nr. 353

1° KAMER - 26 mei 2011

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DOOR FUSIE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP - ARREST - OPGAVE VAN DE IDENTITEIT - GEVOLG

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VENNOOTSCHAPPEN - FUSIE DOOR OVERNEMING - DE LOOP VAN HET GEDING - GEVOLG

1º Het arrest is verantwoord naar recht wanneer het dezelfde identiteitsgegevens bevat als  
die waaronder een door fusie overgenomen vennootschap is verschenen1. (Artt. 780, eerste 
lid, 2°, en 703, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

2º De fusie van twee vennootschappen door overneming van één van beiden heeft geen  
invloed op het verloop van een procedure waarin de overgenomen vennootschap partij is2.  
(Art. 815, Gerechtelijk Wetboek)

(A. T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0407.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 8 februari 2010 gewezen door 
het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert drie middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie in Pas., nr. 353.
2 Ibid.
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- de artikelen 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17, 440, 703, 741 tot 744, 780, meer bepaald eerste lid, 2°, en 815 tot 819  
van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, meer bepaald §2 en §4, 3, 74 tot 76, 671, 682, 683 en 702 van het  
Wetboek van Vennootschappen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de door de verweerster overgenomen naamloze  
vennootschap Winterthur-Europe Assurances gegrond, vernietigt het beroepen vonnis en  
beslist, hervorment, dat de voornoemde vennootschap "terecht de nietigheid aanvoert van  
de verzekeringsovereenkomst" die zij met G.A. had gesloten en waarin zij optrad voor  
rekening van de eiser,  eigenaar van het verzekerde voertuig,  wijst  de oorspronkelijke  
hoofdvordering van de eiser af die op die overeenkomst gegrond was en waarbij hij de  
veroordeling  vorderde  van  de  verzekeraar  tot  het  betalen  van  een  hoofdsom  van  
14.045,78  euro,  beslist  bovendien  dat  er  geen  grond  is  om uitspraak  te  doen  of  de  
uitspraak aan te houden over de nieuwe vordering waarbij de eiser oorspronkelijk de  
veroordeling  van  de  voornoemde  vennootschap  eiste  tot  het  betalen  van  2.000  euro  
schadevergoeding en veroordeelt de eiser in de kosten van beide instanties. 
Het  arrest  grondt  zijn  beslissing  onder  meer  op  de  vaststelling  dat  de  naamloze  
vennootschap Winterthur-Europe Assurances door een advocaat vertegenwoordigd was  
op de zitting van 30 november 2009 toen de behandeling van de zaak ab initio werd  
hervat over alle niet definitief beslechte punten.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis of het  
arrest, op straffe van nietigheid "de naam, de voornaam en de woonplaats die de partijen  
bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven" moet bevatten.
Krachtens  artikel  703,  tweede  lid,  van  hetzelfde  wetboek,  volstaat  het  dat  de  
rechtspersonen, "om van hun identiteit te doen blijken in de dagvaarding en in elke akte  
van  rechtspleging  hun  benaming,  hun  rechtskarakter  en  hun  maatschappelijke  zetel  
opgeven".
Het arrest wijst te dezen "de naamloze vennootschap Winterthur-Europe Assurances met  
maatschappelijke zetel te Brussel, Kunstlaan, 56" aan als appellant. 
De naamloze vennootschap Winterthur-Europe Assurances was het  voorwerp van een  
akte van fusie door overneming, door de overdracht van alle activa en passiva, zowel de  
rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap aan de overnemende  
vennootschap. De akte van fusie door overneming werd gepubliceerd in de Bijlagen van  
het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2008. Zij was onderworpen aan de opschortende  
voorwaarde  van  het  akkoord  van  de  Commissie  voor  het  Bank-,  Financie-  en  
Assurantiewezen.  Dat  akkoord  werd  gegeven  bij  beslissing  van  22  januari  2008,  
gepubliceerd  in  de  Bijlagen  van  het  Belgisch  Staatsblad  van  1  februari  2008.  Het  
definitieve karakter van de fusie werd vastgesteld in een akte van 7 februari 2008 die  
gepubliceerd werd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2008. 
De  fusie  door  overneming  resulteert  van  rechtswege  in  de  verdwijning  van  de  
overgenomen  vennootschap  en  in  de  overdracht  van  alle  activa  en  passiva  aan  de  
overnemende vennootschap, ongeacht of die actueel, voorwaardelijk of zelfs gebeurlijk  
zijn. Krachtens de artikelen 683 en 702 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de  
gevolgen van de fusie aan derden worden tegengeworpen zodra de door de wet bepaalde  
formaliteiten van bekendmaking zijn vervuld, te weten de neerlegging ervan op de griffie  
van de rechtbank van koophandel en de bekendmaking van de uittreksels van de akten die  
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de beslissing tot de fusie vaststellen. 
Hieruit  volgt  dat  de hangende procedures slechts  kunnen worden voortgezet  door en  
jegens  de  overnemende  vennootschap  die  echter  niet  verplicht  is  om  het  geding  te  
hervatten. 
De verweerster is in casu dus van rechtswege uiterlijk op 6 maart 2008 in de plaats  
gekomen  van  de  naamloze  vennootschap  Winterthur-Europe  Assistance,  de  
oorspronkelijke appellant. 
Daar het arrest niet de verweerster maar de naamloze vennootschap Winterthur-Europe  
Assurances  aanwijst  als  appellant,  gaat  het  voorbij  aan  de  verplichting  die  de  
voornoemde artikelen 703, meer bepaald tweede lid, en 780, meer bepaald eerste lid, 2°,  
van het Gerechtelijk Wetboek opleggen om de naam en de zetel van de vennootschap,  
appellante, te vermelden (schending van de voornoemde artikelen van het Gerechtelijk  
Wetboek en, voor zover als nodig,  van alle wettelijke bepalingen waaraan het middel  
vooraan refereert). 
Tweede onderdeel
Het  arrest  weert  de  conclusie  die  in  september  2008 is  neergelegd  in  naam van de  
naamloze vennootschap Winterthur-Europe Assurances niet uit het debat, stemt ermee in  
dat een advocaat die partij op de zitting van 30 november 2009 zal vertegenwoordigen en  
doet uitspraak jegens diezelfde vennootschap die als appellant vermeld staat, hoewel zij  
uiterlijk  op  6  maart  2008  opgehouden  had  te  bestaan.  Aldus  miskent  het  arrest  het  
beginsel volgens hetwelk uitsluitend een bestaande natuurlijke persoon of rechtspersoon  
in rechte kan optreden (beginsel dat is afgeleid uit de artikelen 7 en 8 van het Burgerlijk  
Wetboek, 17, 815 tot 819 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, meer bepaald §2 en §4, en 3  
van het Wetboek van Vennootschappen), alsook het beginsel volgens hetwelk slechts één  
partij conclusies kan neerleggen (schending van de artikelen 703 en 741 tot 744 van het  
Gerechtelijk  Wetboek)  en  zich  door  een  advocaat  op  de  zitting  kan  laten  
vertegenwoordigen (schending van artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het arrest miskent bovendien het beginsel volgens hetwelk het recht om in rechte op te  
treden toegekend wordt aan de rechtspersoonlijkheid en met die rechtspersoonlijkheid  
vervalt (artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, meer bepaald §2 en §4, en 3 van het  
Wetboek van Vennootschappen), de regel volgens welke de fusie door overneming van  
een vennootschap de verdwijning van de rechtspersoonlijkheid tot gevolg heeft van de  
overgenomen vennootschap (schending van de artikelen 671 en 682 van het Wetboek van  
Vennootschappen) en de regel volgens welke de verdwijning van de rechtspersoonlijkheid  
van de overgenomen vennootschap kan worden tegengeworpen aan derden zodra de door  
de wet bepaalde van bekendmaking heeft plaatsgevonden (schending van de artikelen 74  
tot 76, 683 en 702 van het Wetboek van Vennootschappen).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel
Luidens  artikel  780,  eerste  lid,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bevat  het 
vonnis,  op  straffe  van  nietigheid,  behalve  de  gronden  en  het  beschikkende 
gedeelte,  de  naam,  de  voornaam  en  de  woonplaats  die  de  partijen  bij  hun 
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verschijning en hun conclusies hebben opgegeven.
Artikel 703, tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat om van hun identiteit 
te  doen  blijken  in  de  dagvaarding  en  in  elke  akte  van  rechtspleging  het 
voldoende is hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op 
te geven. 
De  verweerster  heeft  zich  in  haar  laatste  conclusie  op  17  september  2008 
neergelegd op de griffie van het hof van beroep geïdentificeerd als de naamloze 
vennootschap  Winterthur-Europe  Assurances,  met  maatschappelijke  zetel  te 
Brussel, Kunstlaan 56.
Het bestreden arrest dat dezelfde identiteitsgegevens bevat als die waarmee de 
partij verschenen is, schendt de voornoemde wettelijke bepalingen niet.
Dit onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel
Luidens artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek blijven in de zaken waarin de 
debatten  nog niet  gesloten  verklaard  zijn,  het  overlijden  van  een  partij,  haar 
verandering  van  staat  of  de  wijziging  van  de  hoedanigheid  waarin  zij  is 
opgetreden, zonder gevolg zolang daarvan geen kennis is gegeven.
De fusie van twee vennootschappen door overneming van één  van hen heeft 
geen  weerslag  op  het  verloop  van  het  geding  waarin  de  overgenomen 
vennootschap partij is. 
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het zegt dat er over de nieuwe 
vordering van de eiser  die bij  het  arrest  van 11 september 2006 ontvankelijk 
verklaard is geen uitspraak dient te worden gedaan en dat de uitspraak hierover 
envenmin dient te worden aangehouden.
Verwerpt de voorziening voor het overige.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten; houdt de andere helft hiervan aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

26 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: C. Storck, voorzitter – Verslaggever: C. Matray – 
Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: S. Nudelholc en P. 
Wouters.

Nr. 354
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BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 26 mei 2011

RECHTSBIJSTAND - ARTIKEL 671, EERSTE LID, GERECHTELIJK WETBOEK - BUREAU VOOR 
RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN CASSATIE - VERLENING VAN RECHTSBIJSTAND - AFGIFTE DOOR 
DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE VAN EEN ATTEST VAN NIET-VERHAAL - RECHTMATIGHEID

Een afgifte door de griffie van het Hof van Cassatie van een attest van niet-verhaal tegen  
een gewezen arrest waarvoor rechtsbijstand wordt gevorderd is niet vereist voor het neer-
leggen  van  een  klacht  wegens  familieverlating1.  (Art.  667,  Gerechtelijk  Wetboek;  Art. 
391bis, Strafwetboek)

(S.)

BESLISSING

(AR G.11.0094.N)
Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 26 april 2011;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek;
Gehoord het advies van de heer advocaat-generaal André Henkes;
Het onvermogen van de verzoeker is bewezen.
1.  De verzoekster  wenst  rechtsbijstand  te  verkrijgen  voor  de  afgifte  door  de 
griffie  van het  Hof van Cassatie van een attest van niet-verhaal  tegen het  op 
tegenspraak  gewezen  arrest  van de  achtste  kamer  van  het  hof van  beroep  te 
Antwerpen  van  19  november  2008,  waarbij  J-C  F  werd  veroordeeld  tot  het 
betalen  van  een  onderhoudsbijdrage  ten  behoeve  van  de  beide 
gemeenschappelijke kinderen, dit met het oog op het neerleggen van een klacht 
wegens familieverlating.
2.  Het  verzoek  gaat  geheel  ervan  uit  dat  een  klacht  wegens  familieverlating 
slechts  mogelijk  is  zo  de  rechterlijke  beslissing  die  de  onderhoudsbijdrage 
bepaalt niet meer aanvechtbaar is voor het Hof van Cassatie.
Uit het bepaalde in het artikel 391bis Strafwetboek volgt evenwel dat voor het 
misdrijf  van familieverlating slechts  vereist  is  dat  tegen  bedoelde rechterlijke 
beslissing geen verzet of hoger beroep meer mogelijk is. De omstandigheid dat 
nog  buitengewone  rechtsmiddelen  kunnen  worden  aangewend  tegen  die 
rechterlijke  beslissing,  belet  niet  dat  diegene  die  meer  dan  twee  maanden 
vrijwillig in gebreke blijft  de termijnen ervan te kwijten schuldig kan worden 
verklaard aan het misdrijf van familieverlating.
3.  Hieruit  volgt  dat  het  attest,  waarvoor  rechtsbijstand  wordt  gevorderd,  niet  
vereist is voor het neerleggen van een klacht wegens familieverlating en dat het 
verzoek  dan  ook  kennelijk  niet  rechtmatig  is  in  de  zin  van  artikel  667 
Gerechtelijk Wetboek.

OM DIE REDENEN,

Verwerpt het verzoek tot rechtsbijstand.

26 mei 2011 – Bureau voor Rechtsbijstand –  Voorzitter en verslaggever: A. Smetryns, 

1 Zie Cass. (BRB), 17 maart 2011, G.11.0029.N, www.cass.be.
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie: Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 355

1° KAMER - 27 mei 2011

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
INTERNATIONAAL VERVOER - CMR-VERDRAG - ARTIKEL 23 - WAARDE VAN DE GOEDEREN - 
GANGBARE MARKTPRIJS - BEGRIP - FISCALE HEFFINGEN

2º BELASTING - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER. WEGVERVOER - INTERNATIONAAL 
VERVOER - CMR-VERDRAG - ARTIKEL 23 - WAARDE VAN DE GOEDEREN - GANGBARE MARKTPRIJS 
- BEGRIP - FISCALE HEFFINGEN

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GOEDERENVERVOER - 
LANDVERVOER - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - CMR-VERDRAG - ARTIKEL 23 - 
WAARDE VAN DE GOEDEREN - GANGBARE MARKTPRIJS - BEGRIP

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER - 
WEGVERVOER - INTERNATIONAAL VERVOER - CMR-VERDRAG - ARTIKEL 23 - WAARDE VAN DE 
GOEDEREN - GANGBARE MARKTPRIJS - BEGRIP

1º, 2°, 3° en 4° Wanneer goederen worden vervoerd onder schorsing van de verbruiksbe-
lastingen,  maken  de  fiscale  heffingen,  zoals  de  rechten  bij  invoer,  de  B.T.W.  en  de  
accijnzen, op het tijdstip van de inontvangstneming door de vervoerder, nog geen deel uit  
van de marktprijs van deze goederen; de fiscale heffingen die aldus verschuldigd zijn naar  
aanleiding  van  het  verlies  van  de  goederen,  zijn  derhalve  geen  elementen  die  deel  
uitmaken van de waarde van de verloren goederen in de zin van artikel 23, leden 1 en 2  
C.M.R.1. (Art. 23, eerste en tweede lid, CMR-verdrag)

(HAWE BELGIUM nv t/ REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL sa, vennootschap naar vreemd recht T. t/R.J. 
REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL SA)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle: 
1.  De  cassatieberoepen  in  de  zaken  C.09.0618.N  en  C.09.0620.N  betreffen  hetzelfde  
geschil tussen dezelfde partijen en zijn gericht tegen hetzelfde arrest, zodat zij gevoegd  
dienen te worden.
Het geschil heeft betrekking op de vorderingen van de opdrachtgeefster (RJ REYNOLDS 
TOBACCO INTERNATIONAL SA) van een vervoer, van Antwerpen naar Hamburg, van 
een lading sigaretten, onder dekking van een CMR-vrachtbrief en van haar verzekeraar 
(SECURITY INSURANCE COMPANY of HARTFORD).  Deze vorderingen  strekken 
onder meer tot terugbetaling van fiscale heffingen lastens de opdrachtgeefster, nadat de 
trekker en oplegger met de lading op 28 januari 1998, te Steenokkerzeel, door de nalatig-
heid van de chauffeur, gestolen werden
De eiseres inzake AR C.09.0618.N (NV HAWE BELGIUM) was de vervoerder, die de 
opdracht  doorgaf  aan de eiseres  inzake  AR C.09.0620.N,  de ondervervoerder  (BVBA 
VAN EYCKEN).
Het bestreden arrest beslist dat de eiseressen aansprakelijk zijn voor het verlies van de 
lading en veroordeelt ze solidair om de waarde van de goederen, in de zin van artikel 23.1  

1 Zie de conclusie van het OM, eensluidend wat dit eerste onderdeel betreft. Met betrekking tot het  
tweede onderdeel (dat een motiveringsgebrek aanvoerde) was het OM van oordeel dat het feitelijke 
grondslag miste.
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van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer  
over de weg, opgemaakt te Genève, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962 (hierna 
CMR), te vergoeden en de door de opdrachtgeefster aan de Administratie van Douane en  
Accijnzen betaalde fiscale heffingen conform artikel 23.4 CMR terug te betalen.
2.  Het  enig  middel  tot  staving  van  elk  cassatieberoep  komt  op  tegen  deze  laatste  
beslissing.
Het  cassatiemiddel  in  de  zaak AR C.09.0620.N (het  cassatieberoep van  de onderver-
voerder) voert in een eerste onderdeel een schending aan van het artikel 23, leden 1 en 2,  
CMR. Het tweede onderdeel voert een motiveringsgebrek aan, het derde een schending 
van het artikel 23.4 CMR. Het cassatiemiddel in de zaak AR C.09.0618.N (het cassatiebe-
roep van  de vervoerder)  voert  een schending aan van artikel  23 CMR, zonder verder  
onderscheid (en van artikel 31 van het Verdrag van 23 mei 1969 inzake het verdragen-
recht, goedgekeurd bij Wet van 10 juni 1992).
Artikel 23 CMR bepaalt: 
"1. Wanneer ingevolge de bepalingen van dit Verdrag een schadevergoeding voor geheel 
of gedeeltelijk verlies van de goederen ten laste van de vervoerder wordt gebracht, wordt  
deze schadevergoeding berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en het tijd -
stip van de inontvangstneming.
2. De waarde van de goederen wordt vastgesteld volgens de beurskoers of, bij gebreke 
daarvan, volgens de gangbare marktprijs  of, bij gebreke van een en ander, volgens de 
gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit.
3. De schadevergoeding kan evenwel niet meer bedragen dan 8,33 rekeneenheden voor  
elk ontbrekend kilogram brutogewicht.
4. Bovendien worden de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot  
het vervoer  der goederen gemaakte  kosten,  in geval  van geheel  verlies  volledig en in 
geval van gedeeltelijk verlies naar verhouding, terugbetaald; verdere schadevergoeding is 
niet verschuldigd."
Beide  middelen  (het  eerste  onderdeel  inzake  AR C.09.0620.N)  bekritiseren  hetzelfde  
motief van het bestreden arrest:
De kritiek betreft de invulling, bij de berekening van de schadevergoeding ten laste van de 
vervoerder, van het begrip marktwaarde van de goederen bij de afzending, dit is de gang-
bare marktprijs bedoeld in artikel 23.2 CMR.
Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel inzake AR C.09.0620.N maakt verder onder-
scheid t.a.v. de betreffende de goederen verschuldigde fiscale heffingen: invoerrechten (in 
de "EG"), BTW en desgevallend accijnzen.
De zaak AR C.09.0620.N 
Het eerste onderdeel
3. Het uitgangspunt voor een antwoord is het artikel 17, eerste lid, CMR, dat bepaalt dat  
de vervoerder aansprakelijk is voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging 
van de goederen, welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de 
goederen en het ogenblik van de aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering.
De grief die wordt aangevoerd is dat de appelrechters ten onrechte oordelen dat de belas-
tingen die verschuldigd zijn bij ontvangstneming van de goederen geen deel uitmaken van 
de marktwaarde van de goederen bij hun afzending in de zin van artikel 23.2 CMR.
Het belang van deze grief is dat de volgens artikel 23.1 en 2 CMR berekende schadever-
goeding door artikel 23.3 begrensd wordt. Voor de vervoerder is het dus de meest voorde-
lige oplossing dat de belastingen ook begrepen zijn in die beperkte schadevergoeding.
De interpretatie van de appelrechters is juist. De redenen die de memorie van antwoord  
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hiervoor geeft met haar rechtsvergelijkende analyse betreffende artikel 23.4 zijn gegrond.
De invulling van het begrip "gangbare marktprijs" (marktwaarde) spoort overigens met 
het arrest van het Hof van 30 mei 20022, waarop het bestreden arrest, mits weerlegging 
van de kritiek van de eiseres(sen), steunt, dat een ruime uitlegging van art.  23.4 CMR 
voorstaat  en  waarbij  werd  geoordeeld  dat  de  niet-recupereerbare  BTW  kon  worden 
begrepen  onder  "kosten  die  gemaakt  werden  met  betrekking  tot  het  vervoer  van  de 
goederen" in de zin van artikel 23.4 CMR en dus onder deze noemer door de vervoerder 
diende te worden terugbetaald. 
Terwijl over de draagwijdte van dit artikel 23.4 CMR inderdaad nog steeds geen eensge-
zindheid heerst3, is er echter geen discussie erover dat de 'waarde' van de goederen in de  
zin van artikel 23.1 en 23.2 van het CMR, in de regel niet de fiscale heffingen omvat4.
4.  Er  mag ook,  bij  analogie,  verwezen  worden  naar  het  EU-douanerecht.  De douane-
waarde van ingevoerde goederen is de transactiewaarde van die goederen, dat wil zeggen 
de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs indien zij voor uitvoer naar het  
douanegebied van de Gemeenschap worden verkocht5. Het artikel 33 CDW bepaalt: "De 
hierna genoemde elementen maken geen deel uit van de douanewaarde, op voorwaarde 
dat zij  van de voor de ingevoerde goederen werkelijk  betaalde of te betalen prijs zijn 
onderscheiden: [...] f)  rechten bij invoer en andere belastingen die in de Gemeenschap 
ingevolge de invoer of de verkoop van de goederen dienen te worden voldaan."
5. In dezen wordt ervan uitgegaan dat de goederen, alvorens te worden vervoerd, nog niet  
in  het  vrije  verkeer  zijn  gebracht.  Wanneer  de  CMR-vervoerder  in  het  vrije  verkeer 
gebrachte  zaken  vervoert,  zou  wel  kunnen  verdedigd  worden  dat  de  betaalde  fiscale 
heffingen als onderdeel van de afzendwaarde voor vergoeding in aanmerking komen6.
Wanneer goederen worden vervoerd onder schorsing van de verbruiksbelastingen, maken 
de fiscale heffingen, zoals de rechten bij invoer, de BTW en de accijnzen, op het tijdstip  
van de inontvangstneming door de vervoerder, dus nog geen deel uit van de marktprijs  

2 AR C.99.0123.N, AC 2002, nr. 328, met concl. OM.
3 Voor een recenter overzicht van de standpunten (in rechtsleer en rechtspraak) betreffende de (enge, 
dan wel ruime) interpretatie van artikel 23.4 CMR, zie de randnummers 15-35 van de conclusie van 
AG Strikwerda voor het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 14 juli 2006, in de zaak PHILIP 
MORRIS Holland BV, C04/290HR, http://zoeken.rechtspraak.nl. 
4 Ook in de (door de Hoge Raad bijgetreden) enge uitlegging, vallen de belastingen niet onder de  
marktwaarde  (dan  wel  onder  de  "gevolgschade"):  "De  opvatting  dat  de  bedoelde  kosten  geacht 
kunnen worden onderdeel uit te maken van de (gelimiteerde) afzendwaarde van de goederen, is moei-
lijk vol te houden (...). De bij inontvangstneming verschuldigde belasting, maakt immers geen onder-
deel uit van de marktwaarde van de goederen bij afzending." (ibid., randnummer 30). Zie ook: House 
of Lords London, 9 november 1977, geciteerd door F. PONET, De overeenkomst van internationaal 
wegvervoer CMR - Overzicht van Belgische en buitenlandse rechtspraak 1963-2003, 2004, Kluwer, 
p. 351, nr. 384: "De gangbare marktprijs of de normale waarde van de goederen, bestemd voor de  
export, is de onbelaste waarde."; R. ANDRINGA, Ph.H.J.G. van Huizen en B.J. SPEELMAN, Algemene 
CMR-schadevergoedingsregeling (art.  23-27 CMR), in: M.L.  HENDRIKSE en Ph.H.J.G. van Huizen 
(red.), CMR: Internationaal vervoer van goederen over de weg, 2005, p. 171: "Bij een enge uitleg van 
art. 23 lid 4 CMR zullen bijvoorbeeld de accijns en BTW die verschuldigd zijn als gevolg van dief-
stal van de lading in het geheel niet verhaald kunnen worden op de vervoerder. In een aantal proce -
dures is daarom ook wel gesteld dat deze verbruiksbelastingen deel uitmaken van de marktwaarde 
van de goederen op het tijdstip van de verzending. Dat argument is steeds verworpen omdat de belas-
tingen op het tijdstip van inontvangstneming juist nog geen deel uitmaken van de marktprijs omdat 
de goederen telkens werden vervoerd onder schorsing van de verbruiksbelastingen." In dezelfde zin: 
het arrest van 26 juni 2003 van het Duitse Bundesgerichtshof (http://www.bundesgerichtshof.de).
5 Art. 29 Verord. (EG) nr. 2913/92 Raad 12 oktober 1992 tot  vaststelling van het communautair  
douanewetboek (CDW).
6 J.A. BIERMASZ, "(De samenloop) van regresacties met betrekking tot invoerrechten, accijnzen en 
omzetbelasting onder het CMR-Verdrag en het communautair douanewetboek, TVR 2009, (69) 71.
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van deze goederen. 
De fiscale heffingen die aldus verschuldigd zijn naar aanleiding van het verlies van de  
goederen, zijn derhalve geen elementen die deel uitmaken van de waarde van de verloren 
goederen in de zin van artikel 23.1 en 23.2 CMR.
6. In zoverre het onderdeel uitgaat van de tegenovergestelde rechtsopvatting, faalt het naar 
recht.
7.  In  zoverre  het onderdeel verder  ervan  uitgaat  dat  de appelrechters oordelen dat  de  
belastingen  verschuldigd  waren  op  het  ogenblik  van  de  inontvangstneming  van  de 
goederen door de vervoerder, berust het op een verkeerde lezing van het arrest en mist het 
feitelijke grondslag. Ze oordelen immers dat, waar de lading sigaretten onder een speci-
fiek schorsingsregime qua invoerrechten en BTW, respectievelijk onder een specifieke  
communautaire accijnsregeling van schorsing, stond en gestolen, dus onttrokken, werd, 
tijdens dit regime, meer specifiek in België, zowel de invoerrechten, de BTW als het recht 
op verhoogde accijns ontstonden op het ogenblik van de onttrekking ingevolge de diefstal.
Het tweede onderdeel
8. Dit onderdeel, dat een schending van het artikel 149 van de Grondwet aanvoert, bepaalt 
niet nader in welke conclusies eiseres het verweer heeft aangevoerd dat noch de eerste  
verweerster, noch de NV Belgian Pakhoed, schuldenaar waren van de betaalde accijnzen,  
hetwelk verweer niet zou beantwoord zijn. Enkel de toelichting bepaalt dit. 
Voor zover het onderdeel dus, wegens onnauwkeurigheid, niet onontvankelijk is, mist het  
toch feitelijke grondslag. 
Het bestreden arrest beantwoordt en verwerpt dit verweer met het oordeel dat, aangezien  
de in België gestolen lading sigaretten onder een specifieke communautaire accijnsrege-
ling van schorsing stond, het recht op accijns ontstond op het ogenblik van de diefstal.  
Verder houdt het bestreden arrest de in het middel weergegeven appreciatie in van de 
vervoerovereenkomst,  op  grond  waarvan  het  oordeelt  dat  de  eerste  verweerster  de  
accijnzen kan verhalen op de eiseres en de derde verweerster.
Het derde onderdeel
9. Het onderdeel voert in wezen aan dat de fiscale belastingen (heffingen) te dezen niet  
kunnen  worden  aangezien  als  "overige  met  betrekking  tot  het  vervoer  der  goederen 
gemaakte kosten", in de zin van artikel 23.4 CMR, omdat zij onverschuldigd waren, gelet  
op het artikel 4.18 van verordening 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het 
communautair douanewetboek.
10. Het onderdeel wijst evenwel enkel het artikel 23.4 CMR als geschonden aan en niet de  
bepalingen volgens dewelke de aangever geen schuldenaar van de accijnzen of bijzondere  
accijnzen zou zijn, zodat het niet ontvankelijk is.
De zaak AR C.09.0618.N
11. Het enig middel dat dezelfde grief aanvoert als eerste onderdeel van het eerste middel  
in  de zaak C.09.0620.N,  faalt,  om dezelfde,  sub 3-6 hierboven,  vermelde  reden,  naar 
recht.
Conclusie: verwerping van de beide cassatieberoepen.

ARREST

(AR C.09.0618.N - C.09.0620.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
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Antwerpen van 29 juni 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Voeging
1.  De  cassatieberoepen  in  de  zaken  C.09.0618.N  en  C.09.0620.N  hebben 
betrekking  op  hetzelfde  geschil  tussen  dezelfde  partijen,  zodat  zij  gevoegd 
dienen te worden.
Enig middel in zaak C.09.0620.N
Eerste onderdeel 
2. Krachtens artikel 17, lid 1, CMR is de vervoerder aansprakelijk voor geheel of 
gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen 
het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de 
aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering.
Krachtens artikel 23, lid 1, CMR wordt, wanneer ingevolge de bepalingen van 
dit  Verdrag  een  schadevergoeding  voor  geheel  of  gedeeltelijk  verlies  van  de 
goederen  ten laste  van  de vervoerder  wordt  gebracht,  deze schadevergoeding 
berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de 
inontvangstneming. 
Krachtens artikel 23, lid 2, CMR wordt de waarde van de goederen vastgesteld 
volgens de beurskoers of, bij gebreke daarvan, volgens de gangbare marktprijs 
of, bij gebreke van een en ander, volgens de gebruikelijke waarde van goederen 
van dezelfde aard en kwaliteit.
3.  Wanneer  goederen  worden  vervoerd  onder  schorsing  van  de 
verbruiksbelastingen, maken de fiscale heffingen, zoals de rechten bij invoer, de 
btw  en  de  accijnzen,  op  het  tijdstip  van  de  inontvangstneming  door  de 
vervoerder, nog geen deel uit van de marktprijs van deze goederen. 
De fiscale heffingen die aldus verschuldigd zijn naar aanleiding van het verlies 
van de goederen, zijn derhalve geen elementen die deel uitmaken van de waarde 
van de verloren goederen in de zin van artikel 23, leden 1 en 2, CMR.
In zoverre het onderdeel  uitgaat  van een andere rechtsopvatting faalt het naar 
recht.
4. De appelrechters oordelen dat, waar de lading sigaretten onder een specifiek 
schorsingsregime  qua  invoerrechten  en  btw  stond,  respectievelijk  onder  een 
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specifieke communautaire accijnsregeling van schorsing en ze werden gestolen, 
dus  onttrokken  tijdens  dit  regime,  meer  specifiek  in  België,  zowel  de 
invoerrechten,  de  btw als  het  recht  op  verhoogde  accijns  ontstonden  op  het 
ogenblik van de onttrekking ingevolge de diefstal.
5. In zoverre het onderdeel  ervan uitgaat dat de appelrechters oordelen dat de 
belastingen verschuldigd waren op het ogenblik van de inontvangstneming van 
de  goederen  door  de  vervoerder,  berust  het  op  een  verkeerde  lezing van  het 
arrest.
Het mist mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
6. De eiseres voerde voor de appelrechters aan dat noch de eerste verweerster, 
noch Belgian Pakhoed, thans VLS-Group Belgium nv, schuldenaar waren van de 
betaalde accijnzen.
7. Het bestreden arrest beantwoordt dit verweer niet.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet leiden tot ruimere cassatie.

Enig middel in zaak C.09.0618.N
9. Het middel is gebaseerd op de onderstelling dat de verschuldigde belastingen 
steeds deel uitmaken van de marktwaarde van de goederen bij hun afzending, in 
de zin van artikel 23, leden 1 en 2, CMR.
10. Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel in de zaak 
C.09.0620.N, volgt dat het middel steunt op een onjuiste onderstelling.
Het middel faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.09.0618.N en C.09.0620.N. 
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het Hawe Belgium nv en Van Eycken 
bvba veroordeelt tot het betalen aan de R.J. Reynolds Tobacco Int.  sa van de 
tegenwaarde  van  de  betaalde  accijnzen,  vermeerderd  met  de  renten,  het  Van 
Eycken  bvba  veroordeelt  Hawe  Belgium  nv  desbetreffend  te  vrijwaren  in 
hoofdsom, renten en kosten en het uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten van hun cassatieberoep.
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 Gent.
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27 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Smetryns –  Gelijkluidende conclusie7: G. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: M. 
Mahieu, H. Geinger en P. van Ommeslaghe.

Nr. 356

1° KAMER - 27 mei 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP

2º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSREGISTER - ANDERE ACTIVITEIT - INBREUK - 
VASTSTELLING - STAKINGSBEVEL - VERZOEKER - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
- BEVOEGDHEID

3º HANDELSREGISTER - HANDELSPRAKTIJKEN - ANDERE ACTIVITEIT - INBREUK - 
VASTSTELLING - STAKINGSBEVEL - VERZOEKER - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
- BEVOEGDHEID

1º Niet nieuw is het middel dat de schending aanvoert van een wettelijke bepaling die de  
feitenrechter volgens de motieven van zijn beslissing heeft toegepast1.

2º  en 3° De voorzitter van de rechtbank van koophandel  kan enkel  op verzoek van de  
minister die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd is, het bestaan vaststellen en de  
staking bevelen van de inbreuk voorzien door het artikel 97, eerste lid, 4 van de Handels-
praktijkenwet 1991, d.i. de uitoefening van een andere handelsactiviteit dan die welke bij  
het  handelsregister  werd  aangegeven,  behoudens  indien  de  hierbij  aangevoerde  feiten  
mede onder de toepassing vallen van de artikelen 94/3 en 95 van dezelfde wet2. (Artt. 97, 
eerste lid, 4 en 98, §2, Handelspraktijkenwet 1991)

(BIOPELLETS bvba T. G-SYSTEMS bvba)

ARREST

(AR C.10.0106.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 28 oktober 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

7 Behoudens wat het tweede onderddeel betreft, dat een motiveringsgebrek aanvoerde: het OM was  
van oordeel dat het feitelijke grondslag miste.
1 Cass. 12 feb. 2009, AR F.07.0063.F, AC, 2009, nr. 120.
2 A. DE CALUWE, A.C. DECORDE en X. LEURQUIN, Pratiques du commerce, Larcier, Deel II, nr. 37.1; P. 
DE VROEDE en G.L. BALLON, Handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 686, nr. 
1353;  I.  FERRANT,  Les pratiques du commerce, ed. Kluwer,  142, nr.  288;  R. STEENNOT,  Handboek 
consumentenbescherming en handelspraktijken, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 305, nr. 592.
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aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid
1.  De  verweerster  werpt  op  dat  het  middel  nieuw  is  en  mitsdien  niet-
ontvankelijk, omdat uit de appelconclusie van de eiseres niet zou blijken dat deze 
de toelaatbaarheid van de vordering van verweerster in zoverre enkel gesteund 
op het artikel 97 Handelspraktijkenwet 1991 betwistte.
2.  Het  middel  is  niet  nieuw,  wanneer  het  de  schending  aanvoert  van  een 
wettelijke bepaling die de feitenrechter volgens de motieven van zijn beslissing 
heeft toegepast.
3.  Het  bestreden  arrest  oordeelt  dat  de  vordering  tot  staking  gesteund  op  de 
artikelen 94/5, 95 en 97 Handelspraktijkenwet 1991, reeds gegrond is op basis 
van het  enkele artikel  97, eerste  lid,  4,  van voormelde wet,  zodat  de overige 
middelen niet dienen te worden onderzocht.
4.  Het  bestreden  arrest  geeft  aldus  te  kennen  dat  een  vordering  die  enkel 
gesteund  is  op  artikel  97,  eerste  lid,  4,  Handelspraktijkenwet  1991  door  de 
belanghebbenden  en  niet  enkel  door  de  minister  die  voor  de  betrokken 
aangelegenheid bevoegd is kan worden ingesteld en geeft aldus een uitlegging 
van dit artikel die door het middel bekritiseerd wordt.
5. De verweerster werpt ook op dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang, doordat de bestreden beslissing wettig verantwoord zou zijn op grond 
van een inbreuk op de eerlijke handelspraktijken.
6. In zoverre de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel ervan uitgaat dat 
in  het  bestreden  arrest  een  door  de  eiseres  begane  inbreuk  op  de  eerlijke 
handelspraktijken werd  vastgesteld,  berust  het  op een onjuiste  lezing van het 
bestreden arrest.
7. In zoverre de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel ervan uitgaat dat 
een  inbreuk  door  de  eiseres  op  de  eerlijke  handelspraktijken  moet  worden 
afgeleid  uit  de  door  de  appelrechter  vastgestelde  feiten,  vereist  het  een 
beoordeling in feite, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
De gronden van niet-ontvankelijkheid dienen te worden verworpen.

Gegrondheid
8. Krachtens artikel 97, eerste lid, 4, Handelspraktijkenwet 1991 zoals te dezen 
van toepassing, stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel eveneens het 
bestaan  vast  en  beveelt  hij  eveneens  de  staking  van  de  uitoefening  van  een 
andere handelsactiviteit dan die welke bij het handelsregister werd aangegeven.
Krachtens  artikel  98,  §2,  van  dezelfde  wet,  wordt  de  vordering  gegrond  op 
artikel  97  ingesteld  op  verzoek  van  de  minister  die  voor  de  betrokken 
aangelegenheid  bevoegd  is,  onverminderd  de  eventuele  toepassing  van  de 
artikelen 94/3 en 95 op de daarin bedoelde daden.
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9. Uit deze bepalingen volgt dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
enkel op verzoek van de minister die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd 
is, het bestaan kan vaststellen en de staking kan bevelen van de inbreuk voorzien 
door het  artikel  97, eerste  lid,  4, van de voormelde wet behoudens indien de 
hierbij aangevoerde feiten mede onder de toepassing vallen van de artikelen 94/3 
en 95 van dezelfde wet.
10. De appelrechter die oordeelt dat de door de verweerster ingestelde vordering 
tot staking reeds gegrond is op basis van de enkele inbreuk op het artikel 97,  
eerste lid, 4, Handelspraktijkenwet 1991, zodat de overige door de verweerster 
ontwikkelde middelen niet dienen te worden onderzocht en aldus te kennen geeft 
dat de verweerster als belanghebbende gerechtigd was een vordering tot staking 
in te stellen op grond van artikel 97, eerste lid, 4, alleen, schendt de hierboven 
aangehaalde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  oordeelt  over  de  door  de 
verweerster ingestelde vordering tot staking en over de kosten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

27 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Smetryns  –  Gelijkluidende conclusie: G.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten: B. 
Maes en C. De Baets.

Nr. 357

1° KAMER - 27 mei 2011

KOOP - KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN - RECHTSVORDERING VAN DE VERKOPER - TERMIJN 
WAARBINNEN DE VRIJWARINGSVORDERING MOET WORDEN INGESTELD - AANVANG

De korte termijn waarbinnen de verkoper de vrijwaringsvordering op grond van koopvernie-
tigende gebreken dient in te stellen tegen diegene van wie hij de zaak heeft gekocht, begint  
eerst  te  lopen vanaf  het  tijdstip  waarop hij  zelf  door  zijn  koper in  rechte  wordt  aange-
sproken1. (Art. 1648, BW)

(STU-WAHR bvba T. WAYPOINT nv e.a.)

ARREST

(AR C.10.0178.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass. 29 jan. 2004, AR C.01.0491.N,  AC,  2004, nr.  52, met  concl.  van advocaat-generaal  met 
opdracht THIJS.
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Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 19 oktober 2009.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1648 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechter verklaart het principaal hoger beroep van de verweerster toelaatbaar en  
gegrond,  hervormt  het  bestreden  vonnis  en  zegt  dienvolgens  voor  recht  dat  de  
oorspronkelijke tussenvordering in tussenkomst en vrijwaring van de eiseres tegen de  
verweerster niet toelaatbaar is.
Hij steunt deze beslissing voornamelijk op de volgende motieven:
"V. Beoordeling
1. Hoofdberoep
(De  verweerster)  beoogt  met  het  hoger  beroep  de  niet-ontvankelijkheid,  minstens  de  
ongegrondheid van de vordering in tussenkomst en vrijwaring.
Bij exploot van 19 december 2006 werd (de verweerster) door (de eiseres) gedagvaard.  
De vordering is gebaseerd op grond van artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek.
"...dat het vaartuig Waypoint 34 toen het door hierna gedaagde (de verweerster) verkocht  
werd aan verzoekster (de eiseres) behept was met verborgen gebreken".
(De verweerster) roept in dat de korte termijn binnen de welke de vordering op grond van  
artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek dient te worden ingesteld overschreden werd.
Volgens artikel  1648 Burgerlijk Wetboek  dient de koper zijn vordering op grond van  
koopvernietigende gebreken in te stellen binnen een korte tijd, al naar de aard van de  
koopvernietigende gebreken en de gebruiken waar de koop gesloten is.
De korte termijn wordt soeverein beoordeeld door de feitenrechter, rekening houdend met  
de omstandigheden van de zaak, met name de aard van het verkochte, de aard van het  
gebrek, de gebruiken en buitengerechtelijke handelingen. Een dagvaarding in kort geding  
met het oog op de aanstelling van een gerechtsdeskundige schorst of stuit in principe deze  
termijn niet.
De korte termijn begint in beginsel te lopen vanaf het moment dat de koper het gebrek  
kende en/of  ontdekte.  In  casu staat  vast  dat  het  kwestieuze  sportvissersvaartuig twee  
dagen  na  het  voorval  van  29  november  2005  uit  het  water  werd  gehaald  en  werd  
afgevoerd  naar  Ruisbroek  bij  (de  eiseres).  Eens  de  boot  te  Ruisbroek  is  de  
verzekeringsexpert  D.  V.  D.  A.  tussengekomen en  '(de  eiseres)  heeft  dan  mijn  lasten  
overgenomen'  aldus  de  verklaring  van  mevrouw  D'E.  ten  aanzien  van  de  
gerechtsdeskundige. (verslag p. 24, §6)
Uit de vaststellingen van V. D. A. is gebleken dat de oorzaak van het sinister te maken  
had met het loskomen van de stuurboordafvoer. Het beweerde gebrek dient als gekend te  
worden aan[ge]zien door (de eiseres) kort na het sinister, zijnde in de loop van de maand  
december 2005.
De aard van het gebrek is niet van die aard dat er technisch ingewikkelde onderzoeken  
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dienden  te  worden  uitgevoerd.  Het  (hof  van  beroep)  heeft  geen  kennis  van  
onderhandelingen tussen partijen. Integendeel een aanmaning van 23 januari 2006 aan  
het adres van (de verweerster) bleef onbeantwoord.
De  dagvaarding ten  gronde  werd door  (de verweerster)  uitgebracht  op 19  december  
2006,  zijnde  zowat  één  jaar  na  de  ontdekking  van  het  gebrek,  hetgeen  in  casu  een  
overschrijding is van de korte termijn.
De  vordering ingesteld door  (de eiseres)  tegen  (de verweerster)  had  niet-toelaatbaar  
dienen te worden verklaard.
Het hoofdberoep treft "doel". (bestreden eindarrest, pagina 6, tweede alinea tot en met  
pagina 7, zesde alinea)
Grieven
Krachtens  artikel  1648  Burgerlijk  Wetboek  moet  de  rechtsvordering  op  grond  van  
koopnietigende gebreken door de koper worden ingesteld binnen een korte termijn, al  
naar de aard van de koopnietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de  
koop is gesloten.
Wanneer, in geval van opeenvolgende verkoopovereenkomsten, de tussenverkoper door  
zijn koper wordt aangesproken wegens de levering van een gebrekkige zaak, vangt de  
korte  termijn  waarover  deze  verkoper  beschikt  om  jegens  zijn  eigen  verkoper  een  
vordering in tussenkomst en vrijwaring voor verborgen gebreken in te stellen, pas aan op  
het ogenblik waarop hij zelf door zijn koper in rechte werd aangesproken.
Te dezen stelde nv Unigarant, in haar hoedanigheid van gesubrogeerde in de rechten van  
de koper, mevrouw D'E., een vordering op grond van de artikelen 1641 e.v. Burgerlijk  
Wetboek in tegen de eiseres bij dagvaarding van 7 december 2006. (bestreden eindarrest,  
pagina 2, derde alinea en pagina 5, voorlaatste alinea)
De eiseres  stelde op haar beurt  een tussenvordering in  tussenkomst  en vrijwaring in  
jegens de verweerster, degene van wie zij de zaak heeft gekocht, bij dagvaarding van 19  
december 2006, hetzij nauwelijks 12 dagen nadat zij zelf werd gedagvaard. (bestreden  
eindarrest, pagina 2, vijfde alinea en pagina 5, laatste alinea)
De verweerster wierp op dat de korte termijn waarbinnen de vordering op grond van de  
artikelen 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek dient te worden ingesteld, door de eiseres werd  
overschreden. (bestreden eindarrest, pagina 6, vijfde alinea)
Uitgaande van de omstandigheid dat kan aangenomen worden dat de eiseres het gebrek  
reeds kende in de loop van december 2005 en rekening houdende met de weinig complexe  
aard  van  het  gebrek  en  met  de  kennelijke  afwezigheid  van  onderhandelingen  tussen  
partijen, is de appelrechter van oordeel dat de eiseres door in casu pas over te gaan tot  
dagvaarding  van  de  verweerster  op 19 december  2006,  zijnde zowat  één jaar na de  
ontdekking van het gebrek, de korte termijn heeft overschreden, zodat die vordering niet-
toelaatbaar had dienen te worden verklaard en het hoger beroep van de verweerster doel  
treft. (bestreden eindarrest, pagina 7, tweede tot en met zesde alinea)
Door aldus aan te nemen dat de termijn waarbinnen de eiseres haar tussenvordering op  
grond  van  koopnietigende  gebreken  diende  in  te  stellen  tegen  de  verweerster,  reeds  
aanving  bij  de  kennisname  van  het  gebrek  door  de  eiseres,  gaat  de  appelrechter  er  
evenwel aan voorbij dat, in geval van opeenvolgende verkoopovereenkomsten, de korte  
termijn waarbinnen de vrijwaringsvordering door de tussenverkoper, zoals de eiseres,  
moet worden ingesteld, pas begint te lopen vanaf het tijdstip dat deze zelf door zijn koper  
in rechte wordt aangesproken.
In zoverre de appelrechter derhalve het aanvangspunt van de korte termijn waarover de  
eiseres  beschikte  om haar  vrijwaringsvordering  op  grond van  de  artikelen  1641 e.v.  
Burgerlijk Wetboek in te stellen tegen de verweerster van wie zij de zaak kocht, bepaalt  
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op het ogenblik van de ontdekking van het gebrek door de eiseres zonder hierbij enigszins  
acht  te  slaan  op  het  tijdstip  waarop  zij  zelf  in  rechte  werd  aangesproken  door  nv  
Unigrant,  als  gesubrogeerde  in  de  rechten  van  haar  koper,  stelt  hij  dan  ook  de  
overschrijding  van  de  korte  termijn  niet  wettelijk  vast,  zodat  de  beslissingen  dat  die  
tussenvordering niet-toelaatbaar had dienen te worden verklaard en dat het hoger beroep  
van de verweerster  gegrond is,  evenmin naar recht verantwoord zijn.  (schending van  
artikel 1648 Burgerlijk Wetboek)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1. Krachtens artikel 1648 Burgerlijk Wetboek moet de rechtsvordering op grond 
van  koopvernietigende  gebreken  door  de  koper  worden  ingesteld  binnen  een 
korte  termijn,  al  naar  de  aard  van  de  koopvernietigende  gebreken  en  de 
gebruiken van de plaats waar de koop is gesloten.
2. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de rechtsvordering van 
de verkoper tegen diegene van wie hij de zaak heeft gekocht.
De korte termijn waarbinnen de verkoper de vrijwaringsvordering moet instellen, 
begint eerst te lopen vanaf het tijdstip waarop hij zelf door zijn koper in rechte  
wordt aangesproken.
3. De appelrechter stelt vast dat:
- de eiseres op 7 december 2006 werd gedagvaard door de in bindendverklaring 
opgeroepen partij in betaling van het bedrag dat deze laatste als gesubrogeerd 
casco-verzekeraar had betaald aan de eigenares van de vissersboot, die deze boot 
van de eiseres had gekocht;
- de eiseres op 19 december 2006 op haar beurt haar verkoopster, de verweerster, 
in vrijwaring dagvaardde op grond van de artikelen 1641 en volgende Burgerlijk 
Wetboek.
Hij oordeelt vervolgens dat de vordering in vrijwaring van de eiseres tegen de 
verweerster niet-toelaatbaar dient te worden verklaard, omdat die werd ingesteld 
zowat een jaar na de ontdekking van het gebrek, hetgeen een overschrijding van 
de korte termijn waarvan sprake in het artikel 1648 Burgerlijk Wetboek inhoudt.
4.  Door  aldus  te  oordelen  schendt  de  appelrechter  artikel  1648  Burgerlijk 
Wetboek.
Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering in 
vrijwaring van de eiseres tegen de verweerster en over de kosten.
Verklaart het arrest bindend voor de in bindendverklaring opgeroepen partij.
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 feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

27 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Smetryns  –  Gelijkluidende  conclusie: G.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaat: J. 
Verbist.

Nr. 358

1° KAMER - 27 mei 2011

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - ONTVANKELIJKHEID - AARD VAN DE 
WETTELIJKE REGELS

2º OPENBARE ORDE - HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - AARD 
VAN DE WETTELIJKE REGELS

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. 
ONSPLITSBAAR GESCHIL - VORM - OPDRACHT VAN HET HOF VAN BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De wettelijke regels inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep in burgerlijke  
zaken raken de openbare orde1.

3º Het hof van beroep dient ambtshalve de ontvankelijkheid van de hogere beroepen te  
onderzoeken en met name of het als incidenteel beroep gekwalificeerde hoger beroep niet  
ontvankelijk  is  als  navolgend  hoofdberoep2.  (Artt.  1050,  eerste  lid,  1054  en  1056,  4°, 
Gerechtelijk Wetboek)

(CID LINES nv t/V. e.a.; VAN OIRSCHOT LOGISTICS nv t/V. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0197.N - C.10.0205.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent 
van 18 september 2009.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

1 Cass. 29 juni 1979, AC, 1978-79, 1330.
2 Cass. 2 feb. 1989, AR 6064 en 6065, AC, 1988-89, nr 324.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Samenvoeging
1. De cassatieberoepen in de zaken C.10.0197.N en C.10.0205.N zijn gericht 
tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd. 

Zaak C.10.0197.N
2.  De  wettelijke  regels  inzake  de  ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep  in 
burgerlijke zaken raken de openbare orde.
Krachtens artikel 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan in alle zaken hoger 
beroep worden  ingesteld zodra het  vonnis  is  uitgesproken,  zelfs  al  is  dit  een 
beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis.
Krachtens  artikel  1054 Gerechtelijk  Wetboek kan  de  gedaagde  te  allen  tijde 
incidenteel  beroep instellen tegen alle partijen die in het  geding zijn voor de 
rechter  in  hoger  beroep,  zelfs  indien  hij  het  vonnis  zonder voorbehoud heeft 
betekend of er voor de betekening in berust heeft.
Het artikel 1056, 4° bepaalt dat het hoger beroep wordt ingesteld bij conclusie, 
ten aanzien van iedere partij die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Uit deze bepalingen in hun onderlinge samenhang gelezen volgt dat het hof 
van  beroep  ambtshalve  de  ontvankelijkheid  van  de  hogere  beroepen  dient  te 
onderzoeken en met name of het als incidenteel beroep gekwalificeerde hoger  
beroep niet ontvankelijk is als navolgend hoofdberoep.
4. Omtrent de vrijwaringsvorderingen van B. V. R. tegen de eiseres en de tweede 
en derde verweersters stellen de appelrechters vast:
- laatstvermelde partijen concluderen "middels (al dan niet impliciet) incidenteel 
(hoger) beroep tot de niet-ontvankelijkheid van de door V. R. B. geformuleerde 
vrijwaringsvorderingen wegens - hetzij het verstrijken van de korte termijn van 
artikel 1648 BW;
- hetzij de verjaring op grond van artikel 12, §2, van de wet van 25 februari 1991 
betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken";
- deze vorderingen werden evenwel  bij  het niet-bestreden tussenvonnis van 6 
februari 2004 ontvankelijk verklaard.
Zij oordelen dat de aldus geformuleerde incidentele beroepen gericht zijn tegen 
het  tussenvonnis  van  6  februari  2004  en  niet  ontvankelijk  zijn,  omdat  het 
incidenteel beroep als verbonden aan het hoofdberoep slechts kan worden gericht 
tegen het vonnis dat het voorwerp van het hoofdberoep uitmaakt. Zij besluiten 
dat  het  derhalve  niet  mogelijk  is  het  incidenteel  beroep  te  richten  tegen  een 
tussenvonnis,  wanneer,  zoals  te  dezen,  het  hoofdberoep  enkel  tegen  het 
eindvonnis is ingesteld.
5.  Door aldus te oordelen,  zonder na te gaan of het  door hen als incidenteel 
beroep  gekwalificeerde  hoger  beroep  niet  ontvankelijk  was  als  hoofdberoep 
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tegen het tussenvonnis, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar 
recht.
Het middel is gegrond.

Zaak C.10.0205.N
6. Gelet op de beslissing met betrekking tot de zaak C.10.0197.N, is het eerste 
middel om dezelfde reden gegrond.

Omvang van cassatie
7. Gelet op de nauwe band met de vernietigde beslissing strekt de vernietiging 
van de beslissing omtrent het incidenteel beroep ingesteld door Cid Lines nv en 
Van  Oirschot  Logistics  nv  zich  uit  tot  het  incidenteel  beroep  ingesteld  door 
Frateur nv en tevens tot de beslissing omtrent de vrijwaringsvorderingen tussen 
voormelde 3 partijen onderling en deze van B. V. R. tegen voormelde partijen.

Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.10.0197.N en C.10.0250.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over het incidenteel 
beroep ingesteld door de nv Cid Lines  nv en Van Oirschot Logistics  nv, het 
incidenteel beroep ingesteld door Frateur nv en over de vrijwaringsvorderingen 
tussen  vermelde  partijen  onderling  en  van  B.  V.  R.  tegen  deze  partijen  en 
uitspraak doet over de kosten. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het deels 
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

27 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: B. 
Deconinck –  Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: B. 
Maes, C. De Baets en P. Wouters.

Nr. 359

1° KAMER - 27 mei 2011

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER - VROEGERE KENNISNEMING VAN EEN GESCHIL - 
WEIGERING - TERUGVORDERING - GEVOLG

2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER - VROEGERE PROCEDURE - STUKKEN - 
AANWIJZINGEN VAN VALSHEID - OVERLEGGING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - HOGE GRAAD VAN 
VIJANDSCHAP - VERBAND
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3º BETICHTING VAN VALSHEID - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER - VROEGERE 
PROCEDURE - STUKKEN - AANWIJZINGEN VAN VALSHEID - OVERLEGGING AAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - WRAKING - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - VERBAND

1º  De  omstandigheid  dat  de  rechter  gezeteld  heeft  in  een  beslissing  waarbij  aan  de  
verzoeker leefloon en andere toekenningen werden geweigerd heeft niet tot gevolg dat hij  
dient te worden aangezien als zetelende in dezelfde zaak wanneer hij nadien in een geschil  
tot terugvordering van de ingevolge definitieve beslissing ten onrechte verkregen toeken-
ningen dient te oordelen. (Art. 828, 9°, Gerechtelijk Wetboek)

2º en 3° De omstandigheid dat de rechter in een vroegere procedure waarin de verzoeker  
partij was, met toepassing van artikel 462 Wetboek van Strafvordering, stukken uit het toen  
voorliggende dossier gelicht heeft op grond dat er mogelijk aanwijzingen waren dat deze  
stukken van verzoeker betreffende zijn medische toestand, zijn beweerde loopbaan in de  
advocatuur en andere gegevens met valsheid behept waren, betekent niet dat er tussen de  
rechter  en  de  verzoeker  een  ernstige  graad  van  vijandschap  bestaat.  (Art.  828,  12°, 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 462, Wetboek van Strafvordering)

(V. T. OCMW ANTWERPEN)

ARREST

(AR C.11.0400.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De eiser verzoekt bij akte, ondertekend door zijn advocaten, en op 16 mei 2011 
ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Antwerpen, de wraking van C. V., 
kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, in de volgens het verzoek aldaar 
hangende  zaak  AR  2010/AA/299  en  volgens  stempel  en  antwoord  AR 
2011/AA/296.
De betrokken kamervoorzitter heeft de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld, luidens welke zij weigert zich van 
de zaak te onthouden.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1.  De eiser  stoelt  zijn  vordering tot  wraking op artikel  828,  9°,  Gerechtelijk  
Wetboek volgens hetwelk iedere rechter kan worden gewraakt, indien hij raad 
heeft gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil of indien hij daarvan 
vroeger kennis heeft genomen als rechter of scheidsrechter.
2. De verzoeker laat na aan te tonen dat de betrokken magistraat reeds vroeger 
kennis heeft genomen van het in de voormelde zaak bestaande geschil.
De omstandigheid dat de betrokken magistraat gezeteld heeft in een beslissing 
waarbij aan de verzoeker leefloon en andere toekenningen werd geweigerd, heeft  
immers niet tot gevolg dat hij dient te worden aangezien als zetelende in dezelfde 
zaak  wanneer  hij  nadien  in  een  geschil  tot  terugvordering  van  de  ingevolge 
definitieve beslissing ten onrechte verkregen toekenningen dient te oordelen.
3.  De  verzoeker  stoelt  zijn  vordering  tot  wraking  ook  op  artikel  828,  12°, 
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Gerechtelijk Wetboek en voert aan dat de betrokken magistraat ten aanzien van 
hem een hoge graad van vijandschap vertoont.
4.  De  omstandigheid  dat  de  betrokken  magistraat  in  een  vroegere  procedure 
tussen de verzoeker en het OCMW van Antwerpen, met toepassing van artikel 
462  Wetboek  van  Strafvordering,  stukken  uit  het  toen  voorliggende  dossier 
gelicht heeft op grond dat er mogelijk aanwijzingen waren dat deze stukken van 
verzoeker  betreffende  zijn  medische  toestand,  zijn  beweerde  loopbaan  in  de 
advocatuur en andere gegevens met valsheid behept waren, betekent niet dat er 
tussen  deze  magistraat  en  de  verzoeker  een  ernstige  graad  van  vijandschap 
bestaat.
Het verzoek is niet gegrond en moet worden afgewezen.

Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Wijst  gerechtsdeurwaarder  Claude  Mollet,  wonende  te  1040  Etterbeek, 
Sneessensstraat  13,  aan  om op  verzoek  van  de  griffier  het  arrest  binnen  de 
achtenveertig uren aan de partijen en aan kamervoorzitter C. V. te betekenen.
Veroordeelt  de  verzoeker  in  de  kosten,  met  inbegrip  van  de  kosten  van  de 
betekening van dit arrest.

27 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: R. 
Boes – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: F. Sauter, 
Antwerpen en J. Van Der Velden, Antwerpen.

Nr. 360

1° KAMER - 27 mei 2011

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK - 
EUROPESE UNIE - UITVOERING GEDEELTELIJK IN ANDERE LIDSTAAT - OPDRACHT VAN DE RECHTER - 
PROCEDURE

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - EUROPESE UNIE - UITVOERING 
GEDEELTELIJK IN ANDERE LIDSTAAT - OPDRACHT VAN DE RECHTER - PROCEDURE

3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - BEWIJS - BURGERLIJKE 
ZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - UITVOERING GEDEELTELIJK IN ANDERE LIDSTAAT - OPDRACHT 
VAN DE RECHTER - PROCEDURE

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - UITVOERING GEDEELTELIJK IN ANDERE LIDSTAAT - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - PROCEDURE

1º, 2°, 3° en 4° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, mede in acht genomen onder meer  
de  Europese  regelgeving  inzake  de  erkenning  en  de  tenuitvoerlegging  van  rechterlijke  
beslissingen in burgerlijke en handelszaken en het in artikel 33.1 van de verordening (EG)  
nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid,  
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de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken tot  
uitdrukking gebrachte beginsel dat de in een lidstaat gegeven beslissingen zonder vorm  
van proces worden erkend in de overige lidstaten, de artikelen 1 en 17 van de verordening  
(EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de  
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handels-
zaken aldus moeten worden uitgelegd dat de rechter die een gerechtelijk deskundigenon-
derzoek beveelt waarvan de opdracht deels in het land van deze lidstaat waartoe de rechter  
behoort, maar ook deels in een andere lidstaat dient te worden uitgevoerd, voor de recht-
streekse uitvoering van dit laatste deel alleen en dus exclusief gebruik moet maken van de  
door laatstgenoemde verordening in het leven geroepen methode bedoeld in artikel 17, dan  
wel of de door dat land aangestelde gerechtsdeskundige ook buiten de bepalingen van  
laatstgenoemde verordening kan belast worden met een onderzoek dat gedeeltelijk in een  
andere lidstaat van de Europese Unie moet worden uitgevoerd, stelt het een prejudiciële  
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. (Art. 33.1, EEX-verordening; Artt. 1 
en 17, Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad 28 mei 2001)

(PRORAIL bv, vennootschap naar Nederlands recht T. XPEDYS nv e.a.)

ARREST

(AR C.10.0286.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 20 januari 2010.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. FEITELIJKE GEGEVENS

De  eiseres  is  een  vennootschap  naar  Nederlands  recht.  Ze  beheert  de 
hoofdspoorwegen  in  Nederland.  In  die  hoedanigheid  sluit  ze 
toegangsovereenkomsten  af  met  spoorwegondernemingen waaronder  de derde 
verweerster.
De  derde  verweerster  is  een  private  spoorwegvervoerder.  Haar  wagenpark 
bestaat  uit  100  wagons  die  zij  krachtens  een  overeenkomst  van  9  juli  2001 
oorspronkelijk huurde van de vierde  verweerster,  een naamloze vennootschap 
van publiek recht.
De eerste en de vierde verweerster voerden aan dat de eerste verweerster op 1 
mei 2008 de hoedanigheid van verhuurder van de wagons heeft overgenomen.
De tweede  verweerster  is  een  professionele  constructeur  van  onderdelen  van 
wagons zoals assen, aslagers, aspotten en lagerhuizen van assen.
Op 22 november 2008 ontspoorde te Amsterdam een goederentrein onderweg 
van België naar Beverwijk (Nederland). De trein bestond uit een locomotief en 
wagons geladen met kalk.
Op  11  februari  2009  dagvaardde  de  derde  verweerster  de  eerste  en  vierde 
verweersters, in hun hoedanigheid van verhuurders van een deel van de wagons 
die  betrokken  waren  in  voormeld  ongeval,  en  dit  voor  de  voorzitter  van  de 
rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend in kort geding.
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De vordering beoogde de aanstelling van een gerechtsdeskundige.
De  eiseres  kwam  in  deze  procedure  vrijwillig  tussenbeide  en  verzocht  de 
vordering  tot  aanstelling  van  een  deskundige  ongegrond  te  verklaren  en  in 
ondergeschikte orde:
-  de opdracht  van de aan  te stellen Belgische  deskundige  te beperken  tot  de 
vaststelling van de schade aan de wagons;
- in geen geval een onderzoek te gelasten naar het hele Nederlandse spoorwegnet 
en spoorweginfrastructuur, en evenmin de deskundige te gelasten een afrekening 
op te stellen tussen de partijen;
-  in  zover  een  deskundige  zou  aangesteld  worden,  te  bevelen  dat  zijn 
werkzaamheden zouden geschieden volgens de bepalingen van de verordening 
(EG) 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking 
tussen  de  gerechten  van  de  lidstaten  op  het  gebied  van  bewijsverkrijging  in 
burgerlijke en handelszaken, wat alleen via de rechtbank kan gebeuren.
Op  9  maart  2009 dagvaardde  de  eerste  verweerster  de  eiseres  en  de  tweede 
verweerster in tussenkomst en gemeenverklaring.
De beroepen beschikking van 5 mei 2009 verklaarde de vordering gegrond en 
stelde prof. W. G. aan als deskundige met als opdracht:
- na de partijen, hun technische en juridische raadslieden, tijdig en met behulp 
van  de  snelste  communicatiemiddelen  te  hebben  uitgenodigd  om  zijn 
werkzaamheden bij te wonen, zich naar de plaats van het ongeval te Nederland, 
op  het  spoorwegnet  tussen  station  Amsterdam  Muiderpoort  en  Amsterdam 
Centraal,  en op alle plaatsen waar hij nuttige vaststellingen kan verrichten,  te 
begeven;
-  tot  plaatsopname over  te  gaan,  na  onderzoek  zijn  advies  te  geven  over  de 
oorzaken en omstandigheden van het  ongeval  van 22 november  2008 op het 
spoorwegnet nabij Amsterdam, de staat alsmede de schade te beschrijven aan de 
acht in het ongeval van 22 november 2008 betrokken wagons, alsmede van de 
onderstellen, assen, aspotten en aslagers van die wagons, de omvang ervan te 
begroten,  alsmede  de  nodige  of  nuttige  herstelwerken  te  beschrijven  en,  zo 
herstelling  niet  mogelijk  is,  de  minwaarde  van  alle  beschadigde  wagons  en 
onderdelen te bepalen, evenals de gebruiksderving;
- te onderzoeken wie de fabrikant is van de beschadigde rollagers, met bepaling 
van type en identificatienummer;
- de lagerringen, cilinders te onderzoeken om de graad van slijtage, ondergane 
lasten en veranderingen aan de staalstructuur te bepalen;
-  de  aanwezigheid  van  alle  vreemde  stoffen  of  onzuiverheden,  vetten  en 
bestanden in de rollagers te beschrijven;
-  de  breuk  en  opwarmingsverschijnselen  van  de  rollagers  componenten 
metaalgrafisch te onderzoeken;
- de wijze van lading van de wagons en de werkelijke last per as te onderzoeken; 
- in het kader van voormeld onderzoek eveneens het door de eiseres beheerde 
spoorwegnet en spoorweginfrastructuur te beschrijven en te onderzoeken, hierin 
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beschreven  het  hotbox-systeem  en  het  Quo Vadis-systeem,  en  zijn  advies  te 
geven of, en zo ja, in welke mate deze infrastructuur mede aan de oorsprong van 
het ongeval van 22 november 2008 ligt. 
Op  26  juni  2009  breidde  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  koophandel, 
zetelend in kort geding, die opdracht uit.
Op 26 maart 2009 startte de eiseres tegen de eerste en de derde verweerster een 
procedure ten gronde voor de rechtbank te Utrecht. Haar vordering strekte ertoe 
de beide verweersters aansprakelijk te horen verklaren voor de schade aan haar 
spoorwegnet.
De eiseres kwam in hoger beroep van de beschikking in kort geding van 5 mei 
2009. Dit hoger beroep beoogde:
- de vordering tot aanstelling van een deskundige ongegrond te verklaren;
- in ondergeschikte orde, de opdracht van de Belgische deskundige te beperken 
tot de vaststelling van de schade aan de wagons, in zover dergelijk onderzoek in 
België kan uitgevoerd worden;
- in geen geval een onderzoek toe te laten van het hele Nederlandse spoorwegnet  
en  spoorweginfrastructuur,  en  evenmin  de  deskundige  te  gelasten  een 
"afrekening" op te stellen tussen de partijen;
-  voor  zover  het  hof  de  aanstelling  van  een  deskundige  zou  bevestigen,  te 
bevelen dat zijn werkzaamheden volgens de bepalingen van de verordening EG 
nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen 
de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke 
en  handelszaken  dient  te  worden  verricht,  en  met  andere  woorden  om  alle 
werkzaamheden uit  te voeren in Nederland  enkel via het  hof,  en conform de 
procedure voorzien in de voormelde verordening.
Het bestreden arrest verklaarde dit hoger beroep ontvankelijk maar ongegrond. 
Het veroordeelt de eiseres tot de kosten.

III. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 17 van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van 28 mei 2001 betreffende  
de  samenwerking  tussen  de  gerechten  van  de  lidstaten  op  het  gebied  van  
bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken;
-  artikel  31 van Verordening (EG) nr.  44/2001 van de Raad van 22 december 2000  
betreffende  de  rechterlijke  bevoegdheid,  de  erkenning  en  de  tenuitvoerlegging  van  
beslissingen in burgerlijke en handelszaken;
- het algemeen rechtsbeginsel van internationaal publiek recht inzake de soevereiniteit  
van de staten.
Aangevochten beslissing
De appelrechter verklaart het hoger beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond,  
bevestigt dienvolgens de beschikking die op 5 mei 2009 werd gewezen door de Voorzitter  
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in kort geding waarbij deskundige  
W. G. werd aangesteld als deskundige met de opdracht zich naar Nederland te begeven  
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op de plaats van het ongeval, op het spoorwegnet tussen station Amsterdam Muiderpoort  
en Amsterdam Centraal en op alle plaatsen waar hij nuttige vaststellingen kan doen, tot  
plaatsopname over te gaan en na onderzoek zijn advies te geven over de oorzaak van het  
ongeval, en tevens het door eiseres beheerde spoorwegnet en spoorwegnetinfrastructuur  
te beschrijven en te onderzoeken en zijn advies te geven of, en zo ja, in welke mate deze  
infrastructuur mede aan de oorsprong ligt van het ongeval, en veroordeelt eiseres in de  
kosten van de beroepsprocedure. De appelrechter verwerpt daarbij het verweermiddel  
dat door eiseres was aangevoerd en waarin werd betoogd dat de Belgische rechter niet  
over de nodige rechtsmacht beschikte om aan de aangestelde deskundige de opdracht te  
geven het  spoorwegnet  beheerd door eiseres  in  Nederland te  onderzoeken alsook het  
verweermiddel waarin werd aangevoerd dat een deskundige niet kan belast worden met  
een onderzoek in Nederland anders dan via de toepassing van de Verordening (EG) nr.  
1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 en wel op de volgende gronden:
"De door [eiseres] ingeroepen Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei  
2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van  
bewijsverkrijging in burgerlijke zaken en handelszaken.
12. Artikel 1 van de voormelde Verordening bepaalt het volgende:
'Werkingssfeer
1. De verordening is van toepassing in burgerlijke en handelszaken wanneer het gerecht  
van een lidstaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die staat:
a) het bevoegde gerecht van een andere lidstaat verzoekt een handeling tot het verkrijgen  
van bewijs te verrichten;
of
b) verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een andere lidstaat  
te mogen verrichten.'
In casu is er geen sprake van één van de hypotheses bepaald in artikel 1 van de door  
[eiseres] ingeroepen Verordening. Deze Verordening is in casu niet van toepassing en  
niet  ter zake dienend.  [Eiseres]  kan in  casu geen nuttig  middel of  argument uit  deze  
Verordening putten om haar bewering, volgens dewelke de eerste rechter niet over de  
nodige  rechtsmacht  beschikte  om  de  bestreden  onderzoeksmaatregel  te  bevelen,  te  
onderbouwen.
In  strijd  met  hetgeen  [eiseres]  aanvoert,  heeft  de  eerste  rechter  de  door  [eiseres]  
bestreden onderzoeksmaatregel rechtgeldig bevolen. De bewering van [eiseres] dat zij  
daarvoor niet over de nodige rechtsmacht beschikte, is ongegrond." (bestreden arrest,  
blz. 11-12)
"De opdracht  die  aan  de  gerechtsdeskundige  G.  toevertrouwd werd  bij  de  bestreden  
beschikking dd. 5 mei 2009.
13. [Eiseres] uit bezwaren tegen de opdracht van de deskundige zoals hij werd gevorderd  
en omschreven.
14.  De  bewering  van  [eiseres]  dat  een  deskundige  niet  kan  belast  worden  met  een  
onderzoek  in  Nederland,  anders  dan  via de  toepassing van de  Verordening (EG)  nr.  
1206/2001  van  de  Raad  van  28  mei  2001  betreffende  de  samenwerking  tussen  de  
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke zaken en  
handelszaken, is ongegrond. Het [Hof van Beroep] verwijst dienaangaande naar hetgeen  
uiteengezet werd onder randnummer 11 van dit arrest. 
15. De opdracht van de gerechtsdeskundige houdt krachtens de bestreden beschikking  
onder meer in:
- in het kader van het bevolen en omschreven onderzoek eveneens het door [eiseres]  
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beheerde  spoorwegnet  en  spoorweginfrastructuur  te  beschrijven  en  te  onderzoeken,  
hierin beschreven het hotbox-systeem en het Quo Vadis-systeem, en zijn advies te geven  
of, en zo ja, in welke mate deze infrastructuur mede aan de oorsprong van het ongeval  
van 22 november 2008 ligt.
Terecht  laat  [eerste  verweerster]  gelden  dat  de  opdracht  van  de  deskundige  zoals  
geformuleerd in de bestreden beschikking geen vrijgeleide inhoudt voor de aangestelde  
deskundige om zonder meer het gehele Nederlandse spoorwegnet en de hele Nederlandse  
spoorweginfrastructuur te onderzoeken, zonder dat daarbij enige relatie zou bestaan met  
het ongeval dd. 22 november 2008. Het geciteerde onderdeel van de opdracht van de  
gerechtsdeskundige dient gelezen te worden samen met de overige bepalingen van de  
omschrijving van die opdracht.
Het bezwaar van [eiseres] tegen voormeld onderdeel van de opdracht van deskundige is  
zodoende ongegrond."(bestreden arrest, blz. 14-15)
Grieven
De eerste rechter heeft bij zijn beschikking van 5 mei 2009, welke beschikking door het  
bestreden  arrest  wordt  bevestigd,  een  deskundige  aangesteld  met  de  opdracht  onder  
meer: 
"-  zich  ter  plaatse  te  begeven  op  de  plaats  van  het  ongeval  te  Nederland,  op  het  
spoorwegnet tussen station Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Centraal en op alle  
plaatsen waar hij nuttige vaststellingen kan verrichten;
- tot plaatsopname over te gaan, na onderzoek zijn advies te geven over de oorzaken en  
omstandigheden  van  het  ongeval  van  22  november  2008  op  het  spoorwegnet  nabij  
Amsterdam;
- in het kader van voormeld onderzoek eveneens het door [eiseres] beheerde spoorwegnet  
en spoorwegnetinfrastructuur te  beschrijven en te  onderzoeken,  hierin beschreven het  
hotbox-systeem en het Quo Vadis-systeem, en zijn advies te geven of/en, zo ja, in welke  
mate deze infrastructuur mede aan de oorsprong van het ongeval van 22.11.2008 ligt."
Uit  deze  omschrijving  van  de  opdracht  toegekend  aan  de  deskundige  blijkt  dat  het  
grootste deel van de hem verleende opdracht diende te worden uitgevoerd in Nederland.
Het internationaal erkende algemene rechtsbeginsel inzake de soevereiniteit van de staten  
houdt in dat een staat over de exclusieve bevoegdheid beschikt om op haar grondgebied  
tot  dwanguitvoering  over  te  gaan.  Dit  beginsel  houdt  ook  in  dat,  wanneer  het  te  
onderzoeken bewijsmaterieel zich bevindt in een andere staat dan die van de rechtbank  
die over de grond van de zaak moet oordelen, de eerbiediging van dit beginsel en de  
belangen van die vreemde staat in principe de bovenhand moeten krijgen. 
Overeenkomstig artikel 1 van de Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28  
mei 2001 is deze Verordening van toepassing in burgerlijke en handelszaken wanneer het  
gerecht van een lidstaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die staat verzoekt  
een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een andere lidstaat te mogen  
verrichten.  Luidens  artikel  17,  1e  lid  van  dezelfde  Verordening  dient,  wanneer  een  
gerecht verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een ander  
lidstaat te mogen verrichten, het daartoe met gebruikmaking van formulier I in de bijlage  
een verzoek in bij het centraal orgaan of de bevoegde autoriteit van die staat, bedoeld in  
artikel  3,  lid  3  en  overeenkomstig  het  tweede  lid  van  ditzelfde  artikel  17  kan  een  
handeling tot  het verkrijgen van bewijs alleen rechtstreeks worden verricht indien zij  
vrijwillig en zonder dwangmaatregelen kan worden uitgevoerd. Uit de samenlezing van  
deze bepalingen van deze Verordening blijkt derhalve ondubbelzinnig dat wanneer een  
onderzoeksmaatregel,  zoals  een  deskundig  onderzoek,  in  Nederland  dient  te  worden  
uitgevoerd,  de  voorafgaande toelating  dient  te  worden  gevraagd van  de Nederlandse  
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staat  overeenkomstig  artikel  17  van  deze  Verordening  en  dat  dit  vereiste  van  
voorafgaande toelating ook geldt wanneer het gaat om een maatregel tot het verkrijgen  
van bewijs die vrijwillig en zonder dwangmaatregelen kan worden uitgevoerd.
Dit  vereiste  van  de  voorafgaande  toelating  van  de  lidstaat  waarin  de  
onderzoeksmaatregel dient te worden uitgevoerd, vloeit ook voort uit artikel 31 van de  
Bevoegdheidsverordening. Luidens die bepaling kunnen in de wetgeving van een lidstaat  
vastgestelde voorlopige of bewarende maatregel bij de gerechten van die staat worden  
aangevraagd zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze Verordening  
bevoegd  is  om  van  het  bodemgeschil  kennis  te  nemen.  Hieruit  vloeit  voort  dat  de  
bevoegdheid  tot  het  bevelen  van  deskundigenonderzoeken  enkel  toebehoort  aan  de  
rechtbanken van de plaats  waar deze maatregel  dient te  worden uitgevoerd en dat a  
contrario een dergelijke maatregel geen extraterritoriaal effect heeft behoudens toelating  
van de staat waarin deze onderzoeksmaatregel dient te worden uitgevoerd.
Door te oordelen dat de Verordening (EG) nr. 1206/2001 in casu niet van toepassing is  
en niet  terzake dienend is en dat eiseres in casu geen nuttig middel of  argument kan  
putten uit deze Verordening om haar bewering volgens dewelke de eerste rechter niet  
over de nodige rechtsmacht beschikte om de bestreden onderzoeksmaatregel te bevelen,  
te onderbouwen en dat de bewering van eiseres dat de eerste rechter daarvoor niet over  
de  nodige  rechtsmacht  beschikte  ongegrond  is  en  door  verder  te  oordelen  dat  de  
bewering van eiseres dat een deskundige niet kan belast worden met een onderzoek in  
Nederland, anders dan via de toepassing van de Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de  
Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten en de lidstaten  
op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke zaken en in handelszaken ongegrond  
is, schendt de appelrechter dan ook de artikelen 1 en 17, 1e en 2e lid, van de Verordening  
nr. 1206/2001 van 28 mei 2001, alsook het rechtsbeginsel van internationaal publiekrecht  
inzake de soevereiniteit van de staten en voor zoveel als nodig ook artikel 31 van de  
Bevoegdheidsverordening.

IV. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1. Artikel 1, lid 1, van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 
mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op 
het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken bepaalt dat zij 
van toepassing is in burgerlijke en handelszaken wanneer het gerecht van een 
lid-staat overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die staat:
a) het bevoegde gerecht van een andere lidstaat verzoekt, een handeling tot het 
verkrijgen van bewijs te verrichten;
of b) verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een 
andere lidstaat te mogen verrichten.
Artikel 17 van dezelfde verordening dat de rechtstreekse bewijsverkrijging door 
het  verzoekende  gerecht  regelt,  bepaalt  in  lid  1  dat,  wanneer  een  gerecht 
verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een andere 
lidstaat te mogen verrichten, het daartoe met gebruikmaking van formulier I in 
de bijlage een verzoek indient bij het centraal orgaan of de bevoegde autoriteit 
van die staat, bedoeld in artikel 3, lid 3.
Artikel 17, lid 3, van die verordening bepaalt dat de handeling tot het verkrijgen 
van bewijs wordt  verricht  door een  rechterlijk  ambtenaar  of  door een  andere 
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persoon, zoals een deskundige, die overeenkomstig de wet van de lidstaat van 
het verzoekende gerecht wordt aangewezen.
2. Een uitlegging van voormelde artikelen, waarvoor het Hof van Justitie van de 
Europese Unie bevoegd is, is te dezen noodzakelijk voor de te wijzen beslissing. 
3.  De  vraag  rijst  meer  bepaald  of,  mede  in  acht  genomen  de  Europese 
regelgeving  inzake  de  erkenning  en  de  tenuitvoerlegging  van  rechterlijke 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken en het in artikel 33.1 EEX-Vo tot 
uitdrukking gebrachte beginsel dat de in een lidstaat gegeven beslissingen zonder 
vorm van proces worden erkend in de overige lidstaten, de artikelen 1 en 17 van 
die  verordening  aldus  worden  uitgelegd  dat  de  rechter  die  een  gerechtelijk 
deskundigenonderzoek beveelt waarvan de opdracht deels in het land van deze 
lidstaat waartoe de rechter behoort, maar ook deels in een andere lidstaat dient te 
worden uitgevoerd, voor de rechtstreekse uitvoering van dit laatste deel alleen en 
dus exclusief  gebruik  moet  maken van de  door die verordening in  het  leven 
geroepen  methode  van  artikel  17,  dan  wel  of  de  door  dat  land  aangestelde 
gerechtsdeskundige  ook buiten de bepalingen  van  die verordening  kan  belast 
worden met een onderzoek in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Unie 
over de hierna volgende vraag uitspraak zal hebben gedaan:
"Moeten de artikelen 1 en 17 van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van de 
Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de 
lidstaten  op het  gebied  van  bewijsverkrijging  in  burgerlijke  en handelszaken, 
mede in acht genomen onder meer de Europese regelgeving inzake de erkenning 
en  de  tenuitvoerlegging  van  rechterlijke  beslissingen  in  burgerlijke  en 
handelszaken en het in artikel 33.1 EEX-Vo tot uitdrukking gebrachte beginsel 
dat  de  in  een  lidstaat  gegeven  beslissingen  zonder  vorm van  proces  worden 
erkend in de overige lidstaten, aldus worden uitgelegd dat  de rechter  die een 
gerechtelijk  deskundigenonderzoek  beveelt  waarvan  de  opdracht  deels  in  het 
land van de lidstaat waartoe de rechter behoort, maar ook deels in een andere 
lidstaat  dient  te  worden  uitgevoerd,  voor  de  rechtstreekse  uitvoering  van  dit 
laatste deel alleen en dus exclusief gebruik moet maken van de door voormelde 
verordening in het leven geroepen methode bedoeld in artikel 17, dan wel of de 
door dat land aangestelde gerechtsdeskundige ook buiten de bepalingen van de 
verordening nr. 1206/2001 kan belast worden met een onderzoek dat gedeeltelijk 
in een andere lidstaat van de Europese Unie moet worden uitgevoerd?"

27 mei 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Smetryns –  Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal,  advocaat-generaal –  Advocaten: J. 
Verbist en F. T'Kint.
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3° KAMER - 30 mei 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - PUBLIEKE WERKGEVER - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN 
PERSONEELSLID - RECHT OP VERGOEDING - TOEPASSING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - PUBLIEKE WERKGEVER - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN PERSONEELSLID - RECHT 
OP VERGOEDING - TOEPASSING

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - PUBLIEKE WERKGEVER - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN 
PERSONEELSLID - RECHT OP VERGOEDING - OMVANG

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - PUBLIEKE WERKGEVER - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN PERSONEELSLID - RECHT 
OP VERGOEDING - OMVANG

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALLERLEI - PUBLIEKE WERKGEVER - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN PERSONEELSLID - 
SCHADE - BEWIJS - OMVANG

6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST - BEPALING VAN HET PERCENTAGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - AARD VAN DE 
VASTSTELLINGEN

1º en 2° De werkgever in de overheidssector die ingevolge de fout van een derde, krach-
tens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die  
wedde  rustende  bijdragen  moet  doorbetalen  zonder  arbeidsprestaties  te  ontvangen,  is  
gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt, nu het bestaan van  
een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting immers niet uitsluit dat schade, in  
de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens  
de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten  
uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft  
verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten1.  (Artt.  1382 en 
1383, BW)

3º en 4° Het recht op vergoeding van de werkgever voor de schade die hij lijdt ingevolge de  
arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid is niet beperkt tot het bedrag van de vergoe-
ding die aan het slachtoffer zelf verschuldigd zou zijn voor de naar gemeen recht vastge-
stelde arbeidsongeschiktheid2. (Artt. 1382 en 1383, BW)

5º De werkgever in de overheidssector die aanvoert schade te hebben geleden als gevolg  
van een door de fout van een derde veroorzaakt ongeval waarvan zijn personeelslid het  
slachtoffer werd, doordat hij de wedde en de daarop rustende lasten heeft moeten betalen  
zonder arbeidsprestaties te ontvangen, dient zijn schade in oorzakelijk verband met de fout  
te bewijzen, waarbij hij niet alleen het bedrag van de betaalde wedde dient te bewijzen,  
maar ook dat die wedde betaald is voor een periode tijdens dewelke het personeelslid, als  
gevolg van het ongeval, arbeidsongeschikt was. Hij kan daarvan het bewijs leveren met alle  
middelen3. (Artt. 1382 en 1383, BW)

6º  Het  optreden  van  de  Administratieve  Gezondheidsdienst  is  enkel  bedoeld  om  de  
verplichtingen te bepalen die overeenkomstig  de Arbeidsongevallenwet  Overheidsperso-

1 Zie de (deels andersluidende) conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Ibid.
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neel  aan de werkgever zijn opgelegd, zodat in een geschil  tussen de werkgever en de  
verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke persoon over de eigen schade van de  
werkgever, de vaststellingen van deze dienst aangevoerd kunnen worden als een feitelijk  
vermoeden waarvan de beoordeling aan de rechter is overgelaten4.  (Artt. 1349, 1382 en 
1383, BW; Art. 8, KB 24 jan. 1969)

(RIZIV T. AXA BELGIUM nv)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier: 
Situering.
Naar  aanleiding  van  een  verkeersongeval  liep  een  personeelslid  van  eiser  ernstige  
verwondingen op. Het betrof voor het slachtoffer een arbeidsongeval. De verzekerde van  
verweerster werd voor het ongeval aansprakelijk gesteld.
In het voorliggend geschil vorderde eiser de terugbetaling van de wedde die hij in zijn 
hoedanigheid van publieke werkgever, krachtens de op hem door artikel 14, §2 van de  
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel rustende verplichting, had uitbetaald aan zijn 
personeelslid tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Eiser steunde zijn verhaals-
recht in hoofdorde op de artikelen 1382 en 1383 BW en niet op het subrogatoir verhaals -
recht zoals bepaald in artikel 14, §3 van de arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.
De appelrechters stellen vast dat het niet betwist  is dat eiser de verrichte uitgaven niet  
definitief voor zijn rekening moet nemen maar hij deze kan verhalen op de aansprakelijke  
derde en de werkgever dus op grond van de artikelen 1382 en 1383 BW recht heeft op  
integrale vergoeding van de schade die hij geleden heeft ten gevolge van het ongeval.
Zij stellen vast dat eiser terugbetaling vordert van de wedde die werd uitbetaald aan het  
getroffen personeelslid vanaf de datum van het ongeval tot op de datum dat betrokkene op 
vervroegd pensioen ging.
Zij oordelen evenwel dat om de schade die eiser leed in causaal verband met de schuld  
van de aansprakelijke te bepalen, rekening moet gehouden worden met de arbeidsonge-
schiktheid van het slachtoffer bepaald in gemeen recht op grond van de bevindingen van 
de deskundige - geneesheer die werd aangesteld.
Deze deskundige stelde een consolidatiedatum vast met een blijvende arbeidsongeschikt-
heid van 12%, maar stelde nergens in zijn verslag dat de verdere tewerkstelling van het  
personeelslid onmogelijk was geworden waaruit de appelrechters afleiden dat het perso-
neelslid in de mogelijkheid was zijn werk te hervatten volgens de criteria in gemeen recht.
Zij oordelen dat eiser bijgevolg geen aanspraak kan maken op terugbetaling van de wedde 
die werd uitbetaald na de datum van consolidatie bij gebrek aan bewijs van een causaal  
verband  met  het  ongeval.  De  beslissing  van  de  Administratieve  Gezondheidsdiensten 
(AGD) waarop eiser zich steunt om aan te tonen dat de (verdere) voltijdse afwezigheid  
van het personeelslid ten gevolge van het arbeidsongeval medisch verantwoord is, achten 
de appelrechters wel bindend voor eiser maar niet voor de aansprakelijke derde die het 
slachtoffer naar gemeen recht moet vergoeden.
Bespreking.
2.1. De werkgever die terugbetaling vordert  van door hem verrichte uitgaven kan zich  
baseren op het subrogatoir verhaalsrecht krachtens artikel 14, §3 van de Arbeidsongeval-
lenwet Overheidspersoneel of op het eigen verhaalsrecht krachtens artikel 1382 BW.
2.1.1. Wanneer de werkgever zich steunt op artikel 14, §3 van de Arbeidsongevallenwet  
Overheidspersoneel,  ziet  hij  zich,  zoals  uw Hof oordeelde bij  arrest  van  3 september  
20085, geconfronteerd met een dubbele beperking aan de subrogatie. Enerzijds kan eiser 

4 Ibid.
5 Cass. 3 september 2008, AR P.08.0022.F, AC 2008, nr. 443.
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van de derde aansprakelijke niet méér eisen dan de uitbetalingen die hij ten gunste van het 
slachtoffer heeft verricht, maar anderzijds kan hij ook niet méér eisen dan het bedrag van  
de  vergoeding  waarop  het  slachtoffer  recht  heeft  krachtens  het  gemeen  recht,  en  dat  
dezelfde schade dekt. 
Het is dan ook het kleinste van beide bedragen dat door de werkgever  krachtens zijn 
subrogatierecht kan gevorderd worden.
2.1.2. De overheid die door een fout van een derde, de wedde en de op die wedde rustende 
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, en dit krachtens de op 
haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, is gerechtigd op schadevergoe-
ding voor zover zij hierdoor schade lijdt.
De publieke werkgever kan dus ook een eigen recht tot terugbetaling uitoefenen krachtens 
artikel 1382-1383 BW.
Uw Hof oordeelde reeds herhaaldelijk6 dat het bestaan van een contractuele, wettelijke of 
reglementaire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van de artikelen 1382-1383 
BW ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet  
blijven van degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het regle -
ment moet verrichten.
Om te  slagen  in  zijn  vordering  op  grond  van  artikel  1382  BW,  moet  de  werkgever 
bewijzen dat hij schade heeft geleden die in oorzakelijk verband staat met de fout van de 
aansprakelijke. In het licht van de rechtspraak van uw Hof sedert 2001, meer bepaald de 
loondoorbetalingsarresten van 19 en 20 februari 2001, houdt dit in dat de werkgever moet 
aantonen dat hij, als gevolg van het ongeval, overeenkomstig zijn wettelijke of reglemen-
taire verplichtingen de wedde (en de daarop rustende lasten) heeft moeten betalen zonder  
arbeidsprestaties te ontvangen.
Bij arrest van 6 november 20017 oordeelde Uw Hof dat de schade die de werkgever lijdt 
wegens het tijdelijk verlies van de arbeidsprestaties van een personeelslid, terwijl hij de 
wedde  en de op die  wedde  rustende bijdragen  doorbetaalt,  dezelfde  schade is  als  die 
welke  de  werkgever  lijdt  wegens  het  doorbetalen  van  de  wedde  en  de  sociale  lasten 
zonder dat daartegenover arbeidsprestaties staan, zodat de omvang ervan gelijk is aan het 
bedrag van die doorbetalingen. 
Voor het bepalen van de omvang van het eigen recht tot terugbetaling waarover de werk-
gever op grond van artikel 1382 BW beschikt, mag het dan ook geen verschil maken of de 
rechter bij het beoordelen van de omvang van de schade het verlies van de arbeidspresta-
ties in aanmerking neemt dan wel het bedrag van de doorbetalingen die de werkgever 
heeft gedaan.
2.2. De appelrechters steunen zich op de besluiten van de deskundige die in gemeen recht 
werd aangesteld, en die oordeelde dat het slachtoffer vanaf de datum van consolidatie in 
de mogelijkheid was het werk te hervatten.
Dat het slachtoffer volgens die deskundige vaststellingen in staat was vanaf een bepaalde  
datum het werk te hervatten impliceert evenwel niet dat de werkgever de doorbetalingen  
die hij verrichtte onterecht of onverschuldigd heeft gedaan.
Het wordt immers niet betwist dat eiser als werkgever krachtens de Arbeidsongevallenwet  
Overheidspersoneel verplicht was die uitkeringen te doen en hij daarbij gebonden was 
door  de  vaststellingen  van  de  Administratieve  gezondheidsdienst.  De  appelrechters 
erkennen dit, oordelen dat de beslissing van de AGD inderdaad bindend is ten aanzien van 

6 Zie o.a. Cass. 19 februari 2001, AR C.99.0014.N,  AC 2001, nr. 97 en AR C.99.0183.N, nr. 98; 
Cass. 9 januari 2006, AR C.05.0007.N, AC, 2006, nr. 22 en Cass. 1 oktober 2007, AR C.06.0389.N. 
7 Cass. 6 november 2001, AR P.00.0444.N, AC 2001, nr. 602.
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eiser,  maar  deze  niet  tegenstelbaar  is  aan  de  aansprakelijke  die  het  slachtoffer  naar 
gemeen recht moet vergoeden.
2.3. Eiser voert in het (derde subonderdeel van het) tweede onderdeel van zijn middel aan 
dat deze beoordeling een schending inhoudt van de artikelen 1382 en 1383 BW.
2.3.1. De vraag is dus of de werkgever,  met het oog op het bewijs van zijn schade in 
oorzakelijk verband met het ongeval, de beslissing van de AGD met betrekking tot de 
duur en de omvang van de arbeidsongeschiktheid als gevolg van het arbeidsongeval, kan  
inroepen tegenover de aansprakelijke.
2.3.2. Hiermee samenhangend rijst de vraag of de rechter die uitspraak doet over het eigen  
verhaalsrecht van de publieke werkgever op grond van artikel 1382 BW, rekening kan  
houden  met  de  arbeidsongeschiktheidspercentages  die  vastgesteld  werden  door  een 
deskundige naar gemeen recht. Eiser voert immers in het eerste onderdeel van zijn middel 
aan dat het arrest de artikelen 1382 en 1383 BW schendt door de omvang van de eigen  
vordering van eiser als werkgever, met betrekking tot de uitgaven verricht tijdens de tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid  te  bepalen in verhouding tot  de volgens  het gemeen recht 
vastgestelde  graden  van  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid,  zodat  het  arrest  onwettig  het 
eigen recht van de werkgever beperkt tot het bedrag waarop het slachtoffer zelf voor zijn  
schade volgens het gemeen recht aanspraak had kunnen maken.
2.3.3. Verweerster werpt in de memorie van antwoord op dat het eerste onderdeel niet  
ontvankelijk zou zijn omdat het opkomt tegen een feitelijke beoordeling door de appèl-
rechters met betrekking tot de omvang van de schade.
Waar Uw Hof inderdaad aanneemt dat de rechter in feite het bestaan en de omvang van de  
schade beoordeelt, die door een onrechtmatige daad is veroorzaakt en hij eveneens in feite  
oordeelt over het bedrag van de integrale schadeloosstelling, is het wel zo dat schade een 
rechtsbegrip is waarvan de interpretatie die de bodemrechter eraan geeft, onderworpen is 
aan het toezicht van het Hof, dat moet nagaan of de feiten die de rechter heeft vastgesteld  
de gevolgtrekkingen verantwoorden die hij in rechte eruit afleidt8.
Het komt bijgevolg Uw Hof toe na te gaan of de rechter bij die beoordeling het rechtsbe -
grip schade alsook het beginsel van het integrale schadeherstel niet miskent.
De grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel kan niet aangenomen worden.
2.4. Ter beoordeling van de sub 2.3. vermelde problematiek is het van belang de bevoegd-
heid van de Administratieve Gezondheidsdienst nader te belichten.
De AGD, thans "MEDEX", is een dienst die ressorteert onder de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. De regels inzake tussenkomst van de AGD 
bij  arbeidsongevallen  van  personeelsleden  van  de  overheidssector  zijn  vervat  in  het  
koninklijk besluit van 24 januari 1969 (BS 8 februari 1969) betreffende de schadevergoe-
ding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en  
voor ongevallen op de weg naar en van het werk.
Krachtens de artikelen 8 en 9 van dit koninklijk besluit heeft de AGD de bevoegdheid om  
de blijvende arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het fysiologisch letsel door het 
ongeval veroorzaakt vast te stellen. 
Krachtens artikel 32 behouden de personeelsleden tijdens de periode van tijdelijke onge-
schiktheid  de  bezoldiging  verschuldigd  op  grond  van  de  arbeidsovereenkomst  of  hun 
wettelijk of reglementair statuut.
Artikel 32bis, dat werd ingevoegd bij koninklijk besluit van 24 maart 19869, bepaalt dat 

8 Cass. 26 oktober 2005, AR P.04.1258.F, AC 2005, nr. 542.
9 en dat dus dateert van na het arrest van 20 maart 1981 (zie voetnoot 11) van uw Hof waarin werd 
geoordeeld dat de tussenkomst  van de AGD niet de vaststelling van de tijdelijke ongeschiktheid 
betreft. 
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indien de AGD de getroffene geschikt acht om zijn ambt weder op te nemen met vermin-
derde prestaties, zowel tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid als na consolidatie,  
de getroffene zonder tijdsbeperking en volgens de verdeling bepaald door de AGD zijn 
ambt mag uitoefenen, onder voorbehoud nochtans dat de getroffene tenminste de helft van 
de normale duur van een ambt met volledige prestaties kan volbrengen. Hieruit wordt  
afgeleid dat de AGD ook bevoegd is de tijdelijke arbeidsongeschiktheid vast te stellen en 
te controleren10. 
Uw Hof oordeelde bij arrest van 20 maart  198111 dat de krachtens artikel 8 voorziene 
tussenkomst  van  de  AGD enkel  bedoeld  is  om de  omvang  van  de  verplichtingen  te 
bepalen die overeenkomstig de wet van 3 juli 1967 aan de publieke werkgever zijn opge-
legd12.
2.5.  De AGD oefent zijn taken uit als onafhankelijk medisch expert.  Algemeen wordt  
aanvaard dat de publieke werkgever gebonden is door de beslissing van de AGD, welke  
bepalend is voor zijn verplichtingen in het kader van de Arbeidsongevallenwet overheids-
personeel13. De publieke werkgever kan de beslissing van de AGD dan ook niet betwisten 
en heeft  geen inspraak omtrent  een eventuele  werkhervatting van het getroffen  perso-
neelslid.
De omstandigheid dat een slachtoffer volgens criteria van gemeen recht het werk vanaf 
een bepaalde datum kan hervatten, heeft dan ook geen uitstaans met de verplichtingen die 
op de publieke werkgever rusten overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet Overheidsper-
soneel en belet dus niet dat de werkgever er ook na die datum kan toe gehouden zijn de 
wedde te blijven doorbetalen, wanneer het personeelslid door de AGD niet geschikt wordt 
geacht om het werk te hervatten.
Wanneer de werkgever zich steunt op artikel 1382 BW om terugbetaling te vorderen van  
de bedragen (wedde en de daarop rustende lasten) die hij heeft moeten uitkeren zonder 
arbeidsprestaties te ontvangen, wordt dit eigen recht van de werkgever, in tegenstelling tot 
het  subrogatoir  verhaalsrecht,  slechts  begrensd  door  de  omvang  van  de  uitgekeerde  
bedragen14. 
De vergoedbare schade, en bijgevolg de omvang van dit eigen recht, wordt dus uitsluitend 
bepaald door het bedrag dat de overheid heeft moeten betalen als gevolg van het ongeval.  
Het bedrag dat naar gemeen recht zou verschuldigd zijn voor de schade van het slacht-
offer kan dus niet bepalend zijn om het eigen recht van de werkgever te bepalen.
Ook uw Hof heeft bij arresten van 19 februari 2001 en 10 december 2001 geoordeeld dat  
de omvang van de subrogatoire vordering geen belang vertoont in het raam van de eigen 

10 Zie N. Simar, F. DELOBBE en J. TINANT, "Quelques questions sur le recours direct de l'employeur 
public", in Actualités en droit de la responsabilité, Anthemis, 208, 105.
11 Cass. 20 maart 1981, AC 1980-81, nr. 418.
12 In de mate dat dit arrest ook oordeelt dat uit artikel 8 van het koninklijk besluit niet volgt dat de 
beslissing van de AGD niet zou mogen betwist worden door de aansprakelijke derde of zijn verzeke-
raar tegen wie een vordering tot betaling van de naar gemeen recht verschuldigde vergoedingen werd 
ingesteld, moet erop gewezen worden dat dit arrest betrekking heeft op het subrogatoir verhaalsrecht 
van de publieke werkgever op grond van artikel 14, §3 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. 
De beslissing van de AGD die bepalend is voor de verplichtingen van de publieke werkgever is niet 
determinerend voor het bedrag dat naar gemeen recht aan het slachtoffer verschuldigd zou geweest  
zijn en waarover de aansprakelijke wel betwisting kan voeren.
13 J-F JEUNEHOMME en J. WILDEMEERSCH, "Réalité et étendue du dommage : questions spéciales(I)", in 
X. la rupture du lien causal ou "L'avènement de l'action directe et le déclin du recours subrogatoire?", 
Ed. Jeune barreau de Liège, 2007, 80.
14 Behoudens het geval waarin de arbeidsongeschiktheid mede te wijten is aan de schuld van het 
getroffen personeelslid zelf. Uw Hof oordeelde bij arrest van 21 september 2009 (AR C.08.0245.N) 
dat in dit geval de publieke werkgever slechts aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade 
tot beloop van het aandeel van de aansprakelijke derde in de schade.
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verhaalsvordering van de werkgever15.
De omstandigheid dat de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer  naar gemeen recht  
anders wordt geëvalueerd dan in het raam van de Arbeidsongevallenwet, heeft dan ook 
geen belang voor het bepalen van het eigen recht van de werkgever. Niet de schade van 
het slachtoffer (het bepalend criterium bij het subrogatoir verhaal) maar wel de schade 
van de werkgever is het bepalend criterium.
Het arrest kon derhalve niet wettig beslissen dat eiser, op grond van zijn eigen recht op  
vergoeding overeenkomstig artikel 1382 BW, de door hem uitbetaalde bedragen slechts  
gedeeltelijk  kan  terugvorderen,  meer  bepaald  ten  belope  van  het  percentage  tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid vastgesteld in gemeen recht; met andere woorden dat het recht op 
vergoeding van de werkgever voor de eigen schade die hij aldus leidt beperkt is tot de  
bedragen  die  aan  het  slachtoffer  zelf  zouden  verschuldigd  zijn  geweest  voor  de  naar 
gemeen recht vastgestelde arbeidsongeschiktheid.
Het eerste onderdeel is gegrond.
2.6. Met betrekking tot de vraag of de publieke werkgever, met het oog op het bewijs van  
zijn  schade  in  oorzakelijk  verband  met  het  ongeval,  de  beslissing  van  de  AGD kan  
inroepen tegenover de aansprakelijke derde moet erop gewezen worden dat de werkgever 
hierbij enkel moet aantonen dat hij, als gevolg van het ongeval, gedurende een bepaalde  
periode de wedde en de daarop rustende lasten heeft moeten betalen terwijl zijn perso-
neelslid het werk nog niet had hervat. Bij een arbeidsongeval is het de AGD die bepaalt  
gedurende welke periode en in welke mate het personeelslid als gevolg van het ongeval  
arbeidsongeschikt is en dus gedurende welke periode de overheid ertoe gehouden is om 
ingevolge het ongeval de wedde door te betalen zonder dat daar arbeidsprestaties tegen-
over staan. Deze vaststelling van de AGD, die bepalend is voor de verplichtingen van de 
publieke werkgever in het raam van de arbeidsongevallenwet overheidspersoneel, bepaalt, 
zoals hoger vermeld, aldus ook de omvang van de eigen schade van de werkgever.
Hieruit volgt dat de werkgever de beslissing van de AGD met betrekking tot de duur en de 
omvang van de arbeidsongeschiktheid als gevolg van het arbeidsongeval, kan aanvoeren  
om het bewijs  te leveren van zijn schade in oorzakelijk verband met  het ongeval.  De 
beslissing van de AGD is in die zin als rechtsfeit tegenwerpelijk aan de aansprakelijke of 
zijn verzekeraar.
Het bestreden arrest kon bijgevolg niet wettig beslissen dat de beslissing van de AGD die 
bindend is voor het RIZIV, niet tegenstelbaar is aan de aansprakelijke derde.
Ook het derde subonderdeel van het tweede onderdeel is gegrond.
Conclusie : VERNIETIGING

ARREST

(AR C.09.0499.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 29 oktober 2008.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 april 2011 verwezen 
naar de derde kamer.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 14 juni 2010 een schriftelijke conclusie 

15 Cass.  19  februari  2001,  AR  C.99.0014.N,  AC 2001,  nr.  97,  Cass.  10  december  2001,  AR 
C.98.0270.N, AC, 2001, nr. 684.
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neergelegd ter griffie van het Hof.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft ter terechtzitting mondeling 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 verweerster  werpt  op dat  het  onderdeel  niet  ontvankelijk  is  omdat  het 
opkomt tegen een feitelijke beoordeling van de appelrechters met betrekking tot 
de omvang van de schade.
2. De rechter beoordeelt in feite het bestaan en de omvang van de schade die 
door  een  onrechtmatige  daad  is  veroorzaakt,  alsook  het  bedrag  van  de 
schadeloosstelling waarop de schadelijder recht heeft. Het Hof gaat evenwel na 
of  de  rechter  het  rechtsbegrip  schade  en  het  beginsel  van  het  integrale 
schadeherstel niet miskent.
De  grond  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  onderdeel  dient  te  worden 
verworpen.

Het onderdeel zelf
3. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die door 
zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te 
vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand 
waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, 
niet was gesteld.
4.  De werkgever  in  de overheidssector  die ingevolge  de  fout  van een  derde, 
krachtens  de  op  hem  rustende  wettelijke  of  reglementaire  verplichtingen,  de 
wedde  en  de  op  die  wedde  rustende  bijdragen  moet  doorbetalen  zonder 
arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij 
hierdoor schade lijdt.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit 
immers niet uit dat schade, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek ontstaat,  tenzij  wanneer,  blijkens  de inhoud of  de  strekking  van de 
overeenkomst,  de  wet  of  het  reglement,  de  te  verrichten  uitgave  of  prestatie 
definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden 
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten.
5.  Het  recht  op  vergoeding  van  de  werkgever  voor  de  schade  die  hij  lijdt 
ingevolge de arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid, is niet beperkt tot het 
bedrag van de vergoeding die aan het slachtoffer zelf verschuldigd zou zijn voor 
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de naar gemeen recht vastgestelde arbeidsongeschiktheid.
6. Uit de stukken waarop het  Hof vermag acht te slaan, blijkt dat  de eiser in 
conclusie voor de appelrechter in ondergeschikte orde aanvoerde dat, indien de 
appelrechter van oordeel zou zijn dat de vordering van de eiser niet uitgebreider 
kan  zijn  dan  het  wettelijk  subrogatierecht,  de  vordering  van  de  eiser  dient 
beperkt te worden in functie van de vergoeding waarop het slachtoffer recht zou 
hebben krachtens het gemeen recht, namelijk tot een bedrag van 44.151,53 euro, 
berekend  volgens  de  periodes  en  percentages  van  tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid door de deskundigen vastgesteld naar gemeen recht.
7. De appelrechter stelt vast dat:
- een personeelslid van de eiser op 18 januari 1991 ernstig gekwetst werd bij een 
verkeersongeval,  tevens  een  arbeidsongeval,  waarvoor  de  verzekerde  van  de 
verweerster volledig aansprakelijk werd verklaard;
-  de  eiser  terugbetaling  vordert  van  de  wedde  die  hij  in  hoedanigheid  van 
werkgever  heeft  uitbetaald  aan  het  slachtoffer  vanaf  19  januari  1991  tot  31 
december 1999, datum waarop het slachtoffer op vervroegd pensioen ging;
-  voor  de  periode  vanaf  het  ongeval  tot  aan  de  door  de  gemeenrechtelijk 
aangestelde  deskundige  bepaalde  consolidatiedatum van  17 augustus  1994 de 
eiser meer bepaald het als wedde uitbetaalde bedrag van 59.878,01 euro vordert;
-  de  eiser  de  betalingen  verricht  heeft  bij  toepassing  van  de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en het niet betwist wordt dat de eiser 
de verrichte uitgaven niet definitief voor zijn rekening moet nemen.
8. De appelrechter oordeelt dat:
- de eiser op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek recht heeft 
op  de  terugbetaling  van  alle  uitgaven  die  hij  heeft  moeten  doen  zonder 
arbeidsprestaties te ontvangen;
- de eiser, op grond van zijn eigen recht overeenkomstig artikel 1382 Burgerlijk 
Wetboek,  het  in conclusie op grond van het  verslag van de gemeenrechtelijk 
deskundige berekende bedrag van 44.153,53 euro kan terugvorderen.
9.  Door aldus de vergoeding voor de schade van de eiser te  herleiden tot  de 
vergoeding  waarop  het  slachtoffer  zelf  met  toepassing van  het  gemeen  recht 
aanspraak  zou  hebben  kunnen  maken  ten  aanzien  van  de  aansprakelijke, 
schenden de appelrechters de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond. 
(...)

Derde subonderdeel
14. De werkgever in de overheidssector die aanvoert schade te hebben geleden 
als gevolg van een door de fout van een derde veroorzaakt ongeval waarvan zijn 
personeelslid het slachtoffer werd, doordat hij de wedde en de daarop rustende 
lasten  heeft  moeten  betalen  zonder  arbeidsprestaties  te  ontvangen,  dient  zijn 
schade in oorzakelijk verband met de fout te bewijzen.
De werkgever dient derhalve niet alleen het bedrag van de betaalde wedde te 
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bewijzen, maar ook dat die wedde betaald is voor een periode tijdens dewelke 
het personeelslid, als gevolg van het ongeval, arbeidsongeschikt was.
Hij kan daarvan het bewijs leveren met alle middelen.
15. Krachtens  artikel  8 koninklijk besluit  van 24 januari  1969 betreffende de 
schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, bepaalt 
de  Administratieve  Gezondheidsdienst,  volgens  de  voorschriften  van  zijn 
reglement  betreffende  de  arbeidsongevallen,  het  percentage  van  de  blijvende 
arbeidsongeschiktheid  die  het  gevolg  is  van  het  fysiologisch  letsel  door  het 
ongeval veroorzaakt.
16. Het optreden van de Administratieve Gezondheidsdienst is enkel bedoeld om 
de  verplichtingen  te  bepalen  die  overeenkomstig  de  Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel aan de werkgever zijn opgelegd.
In het geschil tussen de werkgever en de verzekeraar van de voor het ongeval 
aansprakelijke  persoon  over  de  eigen  schade  van  de  werkgever,  kunnen  de 
vaststellingen  van  de  genoemde  dienst  worden  aangevoerd  als  een  feitelijk 
vermoeden, waarvan de beoordeling aan de rechter is overgelaten.
17.  Het  subonderdeel  dat  ervan  uitgaat  dat  de  vaststellingen  van  de 
Administratieve Gezondheidsdienst niet meer kunnen worden bestreden voor de 
rechter die uitspraak doet over de vordering tot vergoeding van eigen schade van 
de werkgever in de overheidssector tegen de verzekeraar van de voor het ongeval 
aansprakelijke persoon, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het hoger beroep ontvankelijk 
wordt verklaard en in zoverre het beslist dat de eiser geen aanspraak kan maken 
op vergoeding voor de wedde die hij na 17 augustus 1994 aan  F. V. K. heeft 
uitbetaald.
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 feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

30 mei  2011 – 3° kamer  –  Voorzitter en verslaggever: R.  Boes,  afdelingsvoorzitter  – 
Gedeeltelijke andersluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: W. 
van Eeckhoutte en B. Maes.

Nr. 362

3° KAMER - 30 mei 2011

1º MINDERVALIDEN - SOCIALE RECLASSERING - VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS 
AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP - DESKUNDIGENCOMMISSIE - DISCRETIONAIRE 
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BEVOEGDHEID - TOETSING DOOR DE FEITENRECHTER - OMVANG

2º MINDERVALIDEN - SOCIALE RECLASSERING - VLAAMSE GEMEENSCHAP - VLAAMS 
AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP - DESKUNDIGENCOMMISSIE - DISCRETIONAIRE 
BEVOEGDHEID - TOETSING DOOR DE FEITENRECHTER - OMVANG - BEPALEN VAN CATEGORIE 
PERMANENTIE - TOEPASSING

1º De appelrechters die op grond van een analyse van alle concrete gegevens van de zaak  
en de overgelegde stukken tot het besluit komen dat de beslissing van eiser incoherent en  
kennelijk onredelijk is, oefenen een marginale toetsing uit op de beslissing van de deskun-
digencommissie van eiser en mochten op grond hiervan die beslissing vernietigen.  (Art. 
582, 2°, Gerechtelijk Wetboek)

2º De appelrechters die op grond van de door hen gedane vaststellingen oordelen dat  
verweerster  24uur  op  24  permanentie  nodig  heeft  en  haar  situatie  sedert  de  vorige  
beslissing is verslechterd, dit noodzakelijk moet leiden tot een permanentie van categorie 3  
en er geen redelijke grond aanwezig was om de categorie van permanentie te verminderen,  
beperken de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van eiser niet, maar geven aan dat  
eiser bij de uitoefening van zijn bevoegdheid dient te handelen als een redelijk oordelende  
overheidsinstantie, die uit de voorliggende gegevens die niet worden betwist en zich aan  
eenieder  opdringen,  slechts  redelijke  conclusies  kan trekken.  (Art.  582,  2°,  Gerechtelijk 
Wetboek)

(VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP T. C.)

ARREST

(AR S.10.0058.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen 
van 25 februari 2010.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier 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.  Het  onderdeel  gaat  er  in  zijn  geheel  van  uit  dat  de  appelrechters  die  de 
beslissing  van  de  arbeidsrechtbank  bevestigen  en  eraan  toevoegen  dat  de 
verweerster een 24 uur op 24 permanentie nodig heeft, waardoor zij gerechtigd is 
op de categorie permanentie 3, een toetsing met volle rechtsmacht uitoefenen op 
de  beslissing  van  de  eiser  die  nochtans  over  een  discretionaire  bevoegdheid 
beschikt.
2. In tegenstelling met wat de eiser aanvoert hebben de appelrechters er zich toe 
beperkt  een  marginale  toetsing  uit  te  oefenen  op  de  beslissing  van  de 
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deskundigencommissie van de eiser. Op grond van een analyse van alle concrete 
gegevens van de zaak en de overgelegde stukken zijn zij tot het besluit gekomen 
dat de beslissing van de eiser incoherent en kennelijk onredelijk is, zodat zij op 
grond hiervan vermochten deze beslissing te vernietigen.
3. Het onderdeel  dat ervan uitgaat dat de appelrechters met volle rechtsmacht 
hebben geoordeeld in de plaats van de eiser of zijn deskundigencommissie en 
daardoor hun discretionaire beoordelingsbevoegdheid hebben aangetast,  berust 
op een verkeerde lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.
4.  Het onderdeel  bekritiseert  de appelrechters  verder  omdat zij  niet  alleen de 
beslissing van de arbeidsrechtbank bevestigen, maar bijkomend oordelen dat de 
verweerster bij de bepaling van haar persoonlijk-assistentiebudget gerechtigd is 
op de categorie permanentie 3, terwijl de deskundigencommissie van de eiser 
had geoordeeld dat de verweerster slechts aanspraak kon maken op een categorie 
van permanentie 2.
5. De appelrechters oordelen dat vermits de graad van permanentie een van de 
objectieve  elementen  is  op  grond  waarvan  het  persoonlijk-assistentiebudget 
wordt  bepaald,  zulks weliswaar  binnen de beschikbare budgettaire  ruimte,  zij 
marginaal kunnen toetsen of de eiser uit de concrete feitelijke gegevens van de 
zaak  wettig  heeft  kunnen  afleiden  dat  de  verweerster  geen  24  uur  op  24 
permanentie nodig heeft.
De appelrechters  stellen  op grond  van  de  voorgebrachte  stukken vast  dat  de 
verweerster wel degelijk een 24 uur op 24 permanentie nodig heeft en dat uit alle 
elementen  in  het  dossier  onbetwistbaar  is  gebleken  dat  de  situatie  van  de 
verweerster sinds de vorige beslissing van de eiser is verslechterd. 
Zij leiden hieruit af dat dit noodzakelijk moet leiden tot een permanentie van 
categorie 3 en dat er geen redelijke grond aanwezig was om de categorie van 
permanentie van de verweerster te verminderen.
Door  hun  oordeel  dat  de  eiser  bij  de  beoordeling  van  de  categorie  van 
permanentie  van  de  verweerster  rekening  moet  houden  met  de  categorie  3, 
beperken de appelrechters niet de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de 
eiser, noch beslissen zij in de plaats van de eiser of zijn deskundigencommissie, 
maar geven zij alleen aan dat de eiser bij de uitoefening van zijn bevoegdheid 
dient  te  handelen  als  een  redelijk  oordelende  overheidsinstantie,  die  uit  de 
voorliggende  gegevens  die  niet  worden  betwist  en  die  zich  aan  eenieder 
opdringen, slechts redelijke conclusies kan trekken.
In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, mist het feitelijke grondslag.
(...)

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

30 mei 2011 – 3° kamer –  Voorzitter: R. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslaggever: E. 
Stassijns – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: W. van 
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Eeckhoutte.

Nr. 363

VERENIGDE KAMERS - 30 mei 2011

1º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTEN EN REGLEMENTEN VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEDEN - ADMINISTRATIEVE 
OVERHEID - BEGRIP

2º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
BESLISSINGEN BINDEND VOOR DERDEN - BEGRIP

3º CONFLICT VAN ATTRIBUTIE - RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - 
BEVOEGDHEID - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - BESLISSINGEN BINDEND VOOR DERDEN - BEGRIP

4º VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
BESLISSINGEN BINDEND VOOR DERDEN - BEGRIP - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - RAAD VAN 
STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BEVOEGDHEID

5º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
INSTELLING DIE VOOR DERDEN BINDENDE BESLISSINGEN KAN NEMEN - BEGRIP

6º VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - SPORTVERENIGING - TUCHTPROCEDURE 
- DOPINGPRAKTIJKEN - ELITESPORTERS - AARD

7º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - SPORTVERENIGING - TUCHTPROCEDURE - DOPINGPRAKTIJKEN - ELITESPORTERS 
- AARD

8º SPORT - SPORTVERENIGING - TUCHTPROCEDURE - DOPINGPRAKTIJKEN - ELITESPORTERS - 
AARD

9º CASSATIE — BINDENDVERKLARING - BURGERLIJKE ZAKEN - ONTVANKELIJKHEID

10º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ARREST VAN RAAD 
VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - BESLISSING VAN BEVOEGDHEID - GRENZEN

11º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - ARREST - BESLISSING VAN 
BEVOEGDHEID - VERWIJZING NA CASSATIE - GRENZEN

1º  De instellingen  opgericht  of  erkend  door  de  federale  overheid,  de  overheid  van de  
gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een open-
bare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel admini-
stratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontro-
leerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden1.  (Art. 14, §1, Wet Raad van 
State)

2º, 3° en 4° Een vereniging van privaatrechtelijke aard, die, ook al is zij opgericht of erkend  
door een administratieve overheid en ook al is zij  onderworpen aan de controle van de  

1 Zie  de  concl.  van  het  OM Het  Hof  nam dezelfde  dag  dezelfde  beslissingen  in  de  zaak  AR 
C.10.0509.N.
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overheid, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, heeft niet de aard van  
een administratieve overheid; hiervoor doet niet ter zake dat haar een taak van algemeen  
belang wordt toevertrouwd2. (Art. 14, §1, Wet Raad van State)

5º Een instelling kan beslissingen nemen die derden binden indien zij de eigen verplich-
tingen tegenover anderen eenzijdig kan bepalen of verplichtingen van die anderen eenzijdig  
kan vaststellen3. (Art. 14, §1, Wet Raad van State)

6º, 7° en 8° De decreetgever heeft niet zelf een jurisdictioneel orgaan opgericht, maar heeft  
wel met respect voor de vrijheid van vereniging een verplichting opgelegd aan de sportvere-
nigingen om te voorzien in een interne tuchtprocedure die aan bepaalde wettelijke voor-
waarden moet voldoen; de decreetgever had aldus de bedoeling om de procedure voor de  
tuchtrechtelijke bestraffing van dopingpraktijken voor elitesporters binnen de sfeer van de 
privaatrechtelijke betrekkingen tussen de sporter en zijn sportbond te brengen4. (Artt. 34 en 
35, Decr. Vl. R. 13 juli 2007)

9º Een door de eiser ingestelde vordering in bindendverklaring is slechts ontvankelijk als  
blijkt dat hij er belang bij heeft dat de in bindendverklaring opgeroepen partij het bestaan  
van de bestreden beslissing ingeval van vernietiging niet meer zou kunnen inroepen5.

10º  en 11° Bij  cassatie van een arrest van de Raad van State, afdeling bestuursrecht-
spraak, waarin hij beslist dat hij bevoegd is inzake een annulatieberoep, verwijst het Hof de  
zaak naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, uitsluitend om uitspraak te  
doen over de kosten van de rechtspleging voor de Raad van State6.

(VLAAMS DOPING TRIBUNAAL vzw e.a. T. M. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle: 
De feiten, de procedure en het bestreden arrest.
1. De verweerder heeft op 1 december 2009 cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak 
van de disciplinaire commissie voor elitesporters van de VZW Vlaams Doping Tribunaal,  
waarbij hem, wegens inbreuk op het Decreet van het Vlaams Parlement van 13 juli 2007 
inzake  medisch  en  ethisch  verantwoorde  sportbeoefening,  verbod  wordt  opgelegd  om 

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Zie Cass. 8 okt. 2007, AR S.07.0012.F, AC, 2007, nr. 461. In zijn mondelinge conclusie nodigde 
het OM het Hof uit het belang van de eiseressen bij hun vordering tot bindendverklaring te onder -
zoeken, inz. het belang het W.A.D.A. (World Antidoping Agency)  bij  het debat voor  het Hof te 
betrekken, dat zou dienen te resulteren in de vaststelling dat,  hoewel de door de W.A.D.A.-code 
voorziene T.A.S. (Tribunal Arbitral du Sport te Lausanne) een internationale beroepsinstantie is, naar 
intern recht, uitsluitend de hoven en rechtbanken en niet een instantie buiten de rechterlijke organi -
satie bevoegd zijn.
6 Door de wijziging van art. 33, lid 3, Wet Raad van State bij art. 11 W. 25 mei 1999 (BS 22 juni 
1999) werd de (bindende) verwijzing na cassatie beperkt tot het geval dat het bestreden arrest beslist 
van de vordering geen kennis te kunnen nemen omdat de kennisneming tot de bevoegdheid van de 
rechterlijke overheden behoort,  dus tot het geval dat de afdeling "administratie" zich ten onrechte 
onbevoegd verklaart.  De verwijzing in het geval  dat de afdeling zich bevoegd verklaart was niet  
gerechtvaardigd (Gedrukt Stuk Kamer, 1960/1 - 98/99, 7). De ratio legis was dus de zaak niet te 
verwijzen enkel  om de afdeling toe  te  laten vast  te  stellen dat  zij,  om zich te  schikken naar de  
beslissing van het Hof, ervan geen kennis kon nemen. De tekst bleef evenwel vragen van uitlegging 
oproepen, o.m. na de arresten van het Hof van 20 december 2007 (Ver. K., AR C.06.0574.F,  AC, 
2007, nr. 655, met concl. van advocaat-generaal WERQUIN in Pas.; C.06.0596.F, ibid., nr. 656; RCJB, 
2009,  401,  noot  B.  BLERO,  La  théorie  de  l'objet  véritable  du recours  n'est-elle  pas  véritablement 
devenue sans objet?, 420.), die verwijzen na cassatie van arresten van de afdeling "administratie" die  
afwijzend beschikken op excepties van onbevoegdheid. Thans is de verwijzing uitdrukkelijk beperkt  
tot de kosten. (Art. 33, derde lid, Wet Raad van State)
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gedurende een jaar, vanaf 5 november 2009, als sporter of in eerder welke hoedanigheid 
deel te nemen aan een wedstrijd en waarbij hem een administratieve geldboete van 1.000  
euro wordt opgelegd.
Het bestreden arrest, nr. 206.618 van de IXe Kamer van Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 14 juli 2010 beslist dat:
1. het verzoekschrift wordt gelezen als een beroep tegen de beslissing van de commissie
2. de verzoeker de mogelijkheid wordt geboden om zijn middelen aan te passen aan  de 
vaststelling dat de beslissing uitgaat van een orgaan van het actief bestuur en
3. de rechtspleging wordt vervolgd 
(…).
De eiseressen hebben, bij een aan de verweerder op 20 augustus 2010 betekend en op 23  
augustus 2010 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift, cassatieberoep ingesteld  
tegen dit arrest.
De ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
2.  Krachtens het eerste lid van het artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van  State  (KB 12  januari  1973),  kunnen  bij  het  Hof  van  Cassatie  aanhangig  worden 
gemaakt, de arresten en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, §3, waarbij de afdeling  
bestuursrechtspraak beslist  van de eis geen kennis  te kunnen nemen op grond dat die 
kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt, alsmede de arresten 
en de beschikkingen bedoeld in artikel 20, §3, waarbij de afdeling afwijzend beschikt op 
een  declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van die 
overheden behoort.
Krachtens het artikel 609, 2° van het Gerechtelijk Wetboek doet het Hof van Cassatie  
uitspraak over de voorziening in cassatie tegen zodanige arresten van de afdeling “admini-
stratie”7 van de Raad van State.
3. Meteen rijst de vraag rijst of de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in  
het bestreden arrest, waarin deze niet beslist van de eis geen kennis te kunnen nemen op 
grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt, noch 
vaststelt dat de verwerende partij(en) (thans de eiseres(sen) in cassatie) een exceptie van  
onbevoegdheid heeft (hebben) opgeworpen, aldus toch "afwijzend (heeft) beschikt op een 
declinatoire exceptie gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid van de rechter-
lijke overheden behoort”,  zodat  een cassatieberoep op grond van de artikelen 33 Wet 
Raad van State en 609, 2° Gerechtelijk Wetboek tegen dat arrest kon ingesteld worden, 
ook al werpt de verweerder de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep zelf niet op.  
De bevoegdheidsverdeling, in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, tussen de rech-
terlijke overheden, die over een “uitsluitende” bevoegdheid beschikken en de overheden 
aan wie slechts een bevoegdheid is toegewezen, is immers van openbare orde. 
Het Hof van Cassatie moet, aldus zijn arresten van 15 okt. 20098, als enige in de Belgi-
sche  rechtsorde  beslissen  over  conflicten  van  attributie;  die  grondwettelijke  opdracht 
houdt in dat het een regulerende opdracht heeft in verband met de respectieve opdrachten  

7 Krachtens het artikel 227, eerste lid, van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de  
Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (BS 6 oktober 2006) 
worden, op de door de Koning bepaalde datum in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 
12 januari 1973, de woorden "afdeling administratie" vervangen door de woorden "afdeling bestuurs-
rechtspraak". Artikel 99 van het KB 25 april 2007 (BS 30 april 2007) gaf hieraan uitwerking. Door 
het tweede lid wordt de Koning gemachtigd de in het eerste lid bepaalde naamswijziging door te 
voeren in alle bestaande wetten waar wordt verwezen naar de afdeling "administratie". Dit blijkt nog 
niet gebeurd te zijn in artikel 609, 2° Ger. W.
8 Ver.K., AR C.09.0019.N, AC 2009, nr. 584 (en in de analoge zaken AR C.09.0015.N, C.09.0016.N, 
C.09.0017.N en C.09.0020.N).
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van de rechterlijke orde en van de Raad van State; beslissingen waarin de Raad van State 
uitspraak doet over de grenzen van zijn bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van 
de rechtscolleges van de rechterlijke orde moeten in de regel door het Hof van Cassatie op 
dat vlak kunnen worden getoetst.
In zijn arrest van 15 juni 20039 oordeelt het Hof dat de beslissing van de Raad van State 
dat hij bevoegd is om van een vordering kennis te nemen, zonder dat hij zich daarbij moet  
uitspreken over een exceptie van onbevoegdheid, niet voor cassatieberoep vatbaar is. 
4. Uit de hierna volgende ontleding zal moeten blijken of het bestreden arrest wel degelijk 
tot een voor cassatieberoep vatbaar conflict van attributie aanleiding heeft kunnen geven.
Art. 33 Wet Raad van State (Titel V – Hoofdstuk II) – Rechtsmiddelen tegen de arresten 
van de afdeling bestuursrechtspraak) beperkt de opdracht van het Hof tot conflicten met 
de rechterlijke overheden.
Het bestreden arrest zelf vermeldt nergens art. 14 Wet Raad van State, dat zijn bevoegd -
heid bepaalt  om over  een  beroep tot nietigverklaring tegen akten van  administratieve 
overheden (§1, eerste lid, 2°) of over  cassatieberoep  tegen een door een  administratief  
rechtscollege gewezen beslissing (§2) een uitspraak te doen. 
Weliswaar houdt het een hoofdstuk V (Bevoegdheid van de Raad van State) in (p. 12). 
Hierin (randnummer 5) zegt de Raad echter dat hij de stelling van de verzoeker - dat de  
disciplinaire commissie  voor  elitesporters van de VZW Vlaams Doping Tribunaal een 
administratief rechtscollege is, zodat hij tegen haar beslissing een cassatieberoep (bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad) kan instellen (en dat de VZW een orgaan is 
van een volledig privaatrechtelijke vereniging) - niet kan bijvallen. 
Verder (6) zegt de Raad dat de “verwerende partij” (d.z. thans de eiseressen in cassatie)  
betwist dat de VZW een administratief rechtscollege is ... zodat het beroep niet ontvanke-
lijk is. Tot dusver blijkt hieruit dus niet:
-  dat  de  Raad  uitdrukt  over  welk  als  “cassatieberoep”  getiteld  rechtsmiddel  tegen  de 
beslissing van de commissie voor elitesporters van de VZW Vlaams Doping Tribunaal hij 
een uitspraak moet doen: een beroep tot nietigverklaring tegen akten van administratieve 
overheden (art. 14, §1, eerste lid, 2° Wet Raad van State) of een cassatieberoep tegen een 
door een administratief rechtscollege gewezen beslissing (§2); 
-  dat de “verwerende  partij”,  volgens  de Raad,  een exceptie  van onbevoegdheid heeft 
opgeworpen, in elk geval niet op grond dat de disciplinaire commissie geen administra-
tieve overheid is,  noch  op  grond  dat  deze  commissie  een  beslissing  nam die  tot  de 
bevoegdheid der rechterlijke overheden behoort.
Als "Beoordeling" stelt de Raad dan (10), dat hij, in de huidige stand van de rechtsple-
ging, zich moet uitspreken over de aard van het bij hem aanhangig beroep en dat hij voor 
alles  moet  uitmaken  of  de  commissie  uitspraak  deed  "als  een  louter  privaatrechtelijk 
orgaan dan wel als een orgaan dat een plaats heeft in de imperiumbevoegdheid van de  
Vlaamse overheid en deelneemt aan de openbare gezagsuitoefening”. Slechts in het laatst  
vermeld geval kan, volgens de Raad, onderzocht worden of de instelling met betrekking 
tot de voor de Raad bestreden beslissing  als rechtscollege dan wel  als orgaan van het  
actief bestuur gehandeld heeft. 
Van  een  eventuele  bevoegdheid  der  rechterlijke  overheden  wordt  hier  dus  evenmin 
uitdrukking gegeven.
Vervolgens (11) zegt de Raad dat de beslissingen van de sportverenigingen (niet van de 
VZW, noch van haar disciplinaire commissie!) te beschouwen zijn als handelingen van 
administratieve overheden die voor de Raad kunnen bestreden worden. Hij besluit dat de  
Raad "derhalve  bevoegd (is) om kennis te nemen van de beslissingen die de geëigende 

9 Ver.K., AR C.02.0552.N, AC 2003, nr. 349, met concl. van advocaat-generaal BRESSELEERS.
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organen van de sportverenigingen  nemen. Hij neemt aan (12) dat hij  "hic et nunc  (...) 
bevoegd is om, als annulatierechter, uitspraak te doen" en (13) herkwalificeert het beroep 
in  annulatieberoep. Tenslotte (14) laat hij de verzoeker  (thans de verweerder) toe zijn 
middelen, in functie van die herkwalificatie, aan te passen.
De eigenlijke beslissing werd hiervoor samengevat.
De exceptie 
5. De eerste vraag die hierbij moet worden gesteld is of, spijts die bewoordingen van het  
bestreden arrest,  nochtans kan besloten worden dat de eiseres(sen) in cassatie voor  de  
Raad van State een exceptie van onbevoegdheid hebben opgeworpen. 
De Raad kwalificeert de betwisting van de “verwerende partij” (d.z. thans de eiseressen in 
cassatie), dat ze een administratief rechtscollege is, als een exceptie van niet-ontvankelijk-
heid  van  het  beroep10.  Uit  hun  de  memorie  van  antwoord11 blijkt  inderdaad  dat  de 
eiseressen in cassatie onder de titel met als opschrift “Ontvankelijkheid – Bevoegdheid”, 
na weergave van de tekst van artikel 14, §2 Wet Raad van State, hebben gesteld dat eerste  
eiseres geen administratief rechtscollege (is) dat is opgericht bij decreet en behoort tot de  
Vlaamse Gemeenschap.” Ze hebben aldus opgeworpen dat de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 14, §2 Wet Raad van State, op grond waarvan de Raad bevoegd is om bij wege 
van arrest uitspraak te doen over de cassatieberoepen ingesteld tegen de door administra-
tieve rechtscolleges in laatste aanleg gewezen beslissingen in betwiste zaken, niet werden  
vervuld. Ze hebben aldus voor de Raad opgeworpen dat hij onbevoegd was om als cassa-
tierechter kennis  te nemen van het door de huidige verweerder  ingestelde beroep.  Zij 
wierpen ook de vraag op of, indien de eerste eiseres een administratief rechtscollege zou  
zijn, een burgerlijke kortgedingrechter de uitspraak ervan kan opschorten. Ze besluiten dat  
het cassatieberoep onontvankelijk is12.
Er kan dus wel aangenomen worden dat de eiseressen, met de verwijzing naar artikel 14,  
§2 Wet Raad van State, voor de Raad dus (ook) een exceptie van onbevoegdheid hebben  
opgeworpen, zonder evenwel, althans uitdrukkelijk, te stellen dat deze exceptie gegrond 
was op de overweging dat de vordering tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid 
behoort. Deze exceptie wordt namelijk opgeworpen tegen het door de Raad uiteraard nog 
niet als annulatieberoep “geherkwalificeerd” rechtsmiddel, cassatieberoep genoemd.
De beslissing van de Raad over de exceptie 
6. Vervolgens moet de vraag gesteld worden of de (afdeling bestuursrechtspraak van) de 
Raad van State afwijzend beschikte op de aldus geformuleerde declinatoire exceptie. 
De Raad heeft  namelijk een bijzondere redenering gevolgd om de standpunten van de  
partijen betreffende zijn bevoegdheid te beoordelen. Zo stelt de Raad, na een kort over -
zicht van de ontwikkeling van het wettelijk kader13, abrupt: “In de huidige stand van de  
rechtspleging moet  de  Raad van  State  zich  uitspreken  over de  aard van  het  bij  hem  
aanhangig beroep (…). Vóór alles moet evenwel uitgemaakt worden of de disciplinaire  
commissie voor elitesporters van de vzw Vlaams Doping Tribunaal een uitspraak heeft  
gedaan als een louter privaatrechtelijk orgaan dan wel als een orgaan dat een plaats  
heeft in de imperiumbevoegdheid van de Vlaamse overheid en deelneemt aan de openbare  
gezagsuitoefening. Slechts in het laatst vermeld geval kan onderzocht worden of de instel-
ling met betrekking tot de hier bestreden beslissing als rechtscollege dan wel als orgaan  
van het actief bestuur gehandeld heeft.”14 Na de desbetreffende analyse15, beslist de Raad: 

10 Bestreden arrest, nr. 6.
11 Neergelegd ter griffie van de Raad van State op 21 januari 2010, p. 44.
12 Ibid.
13 Bestreden arrest, nrs. 7-9.
14 Ibid. nr. 10.
15 Ibid., nr. 11 en 12, 1e par.
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“Op grond van wat voorafgaat neemt de Raad van State hic et nunc aan dat hij bevoegd  
is  om,  als  annulatierechter,  uitspraak  te  doen  over de beslissing van de disciplinaire  
commissie voor elitesporters van de vzw Vlaams Doping Tribunaal.”16 Daarna herkwalifi-
ceert de Raad van State zelf het voor hem aanhangig gemaakte  cassatieberoep als een 
annulatieberoep17.
De Raad volgde dus kennelijk wel de eiseressen in cassatie in hun argumentatie dat de  
disciplinaire commissie van de VZW Vlaams Doping Tribunaal niet als een administratief  
rechtscollege  kan  worden  beschouwd,  maar  heeft  daaruit  niet  de  door  de  eiseressen 
gewenste  conclusie  getrokken,  namelijk  dat  het  door  de verweerder  ingestelde  beroep 
bijgevolg onontvankelijk moest worden bevonden. 
Door zich, integendeel, bevoegd te verklaren om van het door de verweerder ingestelde  
beroep kennis te nemen, heeft de Raad in essentie afwijzend beschikt op de exceptie die  
de eiseressen in cassatie voor de Raad hadden opgeworpen en die (ook) kan begrepen 
worden als een exceptie van onbevoegdheid.
Dat de Raad, tenslotte, na beslist te hebben dat het rechtsmiddel van de verweerder een 
beroep tot nietigverklaring van de bestreden beslissing is, aanneemt die hij als annulatie-
rechter bevoegd is kan niet anders verklaard worden dan dat hij dit doet krachtens het 
artikel  14,  §1,  2°  Wet  Raad  van  State.  Ook al  beslist  hij  dat  de  rechtspleging  wordt 
vervolgd opdat de verweerder zijn middelen zou kunnen afstemmen op de vaststelling dat 
de beslissing van 5 november 2009 uitgaat van een orgaan van het actief bestuur en nam 
hij aldus nog geen eindbeslissing over dat beroep, die bevoegdheidsverklaring staat dus 
vast en wordt derhalve geacht voor een cassatieberoep voor het Hof vatbaar te zijn. 
7. Uit het voorgaande blijkt dat men van de tegengestelde opvatting kan uitgaan en stellen  
dat het niet volstaat om voor de Raad van State op te werpen dat hij onbevoegd is om als 
cassatierechter  uitspraak te  doen over  het  voor  hem aanhangig  gemaakte  beroep,  om 
vervolgens bij het Hof cassatieberoep in te stellen tegen het arrest waarbij de Raad zich  
bevoegd verklaart  om  als  annulatierechter kennis  te  nemen van  dat  beroep.  Evenwel 
kunnen tegen deze strakke opvatting een drietal bedenkingen worden geuit.
(1) Vooreerst getuigt de rechtspraak van het Hof niet van een dergelijke gestrengheid. 
Volgens het voormelde arrest van 13 juni 200318 volstaat het namelijk dat de Raad van 
State zich bij de beslissing dat hij bevoegd is om van een vordering kennis te nemen heeft  
moeten uitspreken over een exceptie van onbevoegdheid, opdat zijn arrest voor cassatie-
beroep vatbaar zou zijn19. Dit wordt, zoals uiteengezet, te dezen geacht het geval te zijn.  
Het Hof oordeelde dat, hoewel de wet de schorsingsprocedure voor de Raad van State  
wou scheiden van de vernietigingsprocedure20,  een exceptie  van onbevoegdheid die  is 
opgeworpen in het administratief kort geding tot schorsing van de administratieve hande-
ling, ook geldt als opgeworpen in de overeenkomstig artikel 94 van het Regentsbesluit  
van 23 augustus 1948 voortgezette annulatieprocedure. 
(2)  Ten tweede,  verkeerden  de  eiseressen  in  cassatie,  in  de  voorliggende  zaak,  in  de  
onmogelijkheid om de bevoegdheid van de Raad van State als annulatierechter zinvol te 
betwisten. Immers, het door de verweerder voor de Raad van State ingestelde beroep was  
als een cassatieberoep ingesteld en nog voor de Raad dit beroep als een annulatieberoep 
herkwalificeerde, had de Raad zich reeds bevoegd verklaard om daarover als annulatie-
rechter uitspraak te doen. 
(3) Tenslotte hebben de eiseressen in cassatie voor de Raad, bij de het opwerpen van hun 

16 Ibid., nr. 12, 2e par.
17 Ibid., nr. 13, 2e par.
18 Zie voetnoot 3.
19 Cfr. supra randnummer 1.
20 Conclusie van advocaat-generaal BRESSELEERS bij Cass. 13 juni 2003, l.c., punt 2.7.1.
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declinatoire  exceptie  (enigszins  anticiperend?)  toch  ook  argumenten  aangevoerd  die 
suggereren dat zij de Raad ook onbevoegd achtten om als annulatierechter van het beroep 
kennis te nemen. Zo hebben de eiseressen in cassatie voor de Raad van State betoogd “dat 
de disciplinaire commissie voor elitesporters “een louter orgaan van een privaatrechte-
lijke  vereniging (is)”21 en “dat  de vzw niet  alleen niet  opgericht  is  door de Vlaamse  
Gemeenschap, maar dat zij ook door de Vlaamse Gemeenschap niet erkend is, aangezien  
krachtens artikel 35, §1 van het decreet enkel de tuchtregeling van de sportverenigingen  
erkend wordt.  Het was de bedoeling van de decreetgever om de sportverenigingen te  
responsabiliseren en daarom werd, anders dan voor de breedtesporters waarvoor disci-
plinaire organen opgericht zijn die als administratieve overheden beslissingen nemen,  
aan de sportverenigingen de verplichting opgelegd om een disciplinaire procedure uit te  
werken.”22 De eiseressen in cassatie hebben voor de Raad van State dus minstens impliciet  
geargumenteerd dat de VZW Vlaams Doping Tribunaal ook geen administratieve over-
heid was en hebben alsdus gesuggereerd dat de Raad ook onbevoegd was om op grond  
van artikel 14, §1, 1° Wet Raad van State kennis te nemen van het voor hem ingestelde  
beroep. 
Wellicht verklaart dit laatste overigens waarom de Raad van State het, ter beoordeling van 
zijn  bevoegdheid,  noodzakelijk  achtte  om voor  alles  uit  te  maken  of  de  disciplinaire  
commissie voor elitesporters van de VZW Vlaams Doping Tribunaal een uitspraak had 
gedaan als een louter privaatrechtelijk orgaan dan wel als een orgaan dat een plaats heeft  
in  de  imperiumbevoegdheid  van  de  Vlaamse  overheid  en  deelneemt  aan de  openbare 
gezagsuitoefening  en pas daarna meende te  kunnen onderzoeken of  die instelling met 
betrekking tot de bestreden beslissing als rechtscollege dan wel als orgaan van het actief 
bestuur handelde.
Er lijkt derhalve geen reden te bestaan om in deze casus af te wijken van de bij arrest van 
13 juni 2003 door het Hof aangenomen ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Het belang 
8. Conform de leer van de voormelde arresten van het Hof van 15 oktober 2009 23 hebben 
de eiseressen te dezen belang bij hun cassatieberoep. De Raad van State heeft zich, naar 
hun opvatting, ten onrechte bevoegd verklaard om als annulatierechter over het beroep 
van de verweerder uitspraak te doen. Men kan zelfs zeggen de eerste eiseres, een VZW, 
d.i. een rechtspersoon van privaatrecht a fortiori dit belang heeft daar ze aan de bevoegd-
heid van haar in beginsel “natuurlijke” rechter onttrokken wordt.
Vormen en termijn van het cassatieberoep
9.  Het cassatieberoep werd in de bij de artikelen 33 tweede lid, van de gecoördineerde 
wetten  op  de  Raad  van  State  (KB 12  januari  1973),  1073  e.v.  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek en 1 R.B. van 23 augustus 1948 bepaalde vormen en termijn ingesteld.
Het cassatieberoep is ontvankelijk.
Het conflict van attributie
10. Het bestreden arrest beoordeelt de bevoegdheid van de Raad van State zoals hierboven 
uitvoerig uiteengezet.
Het cassatiemiddel 
11.  Het tweede  onderdeel  van  het  (enig)  cassatiemiddel  voert  een  schending  van  de 
artikelen 144 van de Grondwet, 14, §1 van het Koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot  
coördinatie van wetten op de Raad van State en 34, §1 van het Decreet van het Vlaams  
Parlement van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

21 Bestreden arrest, nr. 6, 2e par.
22 Ibid.
23 Ver.K.; zie voetnoot 8. 
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De eiseressen voeren in dit onderdeel aan dat de beslissing, van het bestreden arrest, dat  
de Raad van State  bevoegd  is  inzake het annulatieberoep van de verweerder  tegen de 
beslissing van de disciplinaire commissie voor elitesporters van de VZW Vlaams Doping 
Tribunaal van 5 november 2009, bij gebrek aan imperiumbevoegdheid van deze VZW, dit 
is de bevoegdheid om, als private rechtspersoon, derden te binden, niet naar recht verant-
woord is. 
12. Dit onderdeel komt gegrond voor.
Het reeds vermeld artikel 14, §1 bepaalt:
“De afdeling bestuursrechtspraak doet uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen 
tot  nietigverklaring  wegens  overtreding  van  hetzij  substantiële,  hetzij  op  straffe  van  
nietigheid  voorgeschreven  vormen,  overschrijding  of  afwending  van  macht,  ingesteld 
tegen de akten en reglementen:
1° van de onderscheiden administratieve overheden.
(…)
Volgens  de  gevestigde  rechtspraak  het  Hof  (in  de  arresten  van  14  februari  1997,  10 
september 1999 en 10 juni 2005)24 zijn in beginsel  administratieve overheden in de zin 
van deze bepaling: instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid 
van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een 
openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, in zoverre hun 
werking  door  de overheid  wordt  bepaald en gecontroleerd en zij  beslissingen kunnen 
nemen die derden binden.
Het arrest van 6 september 200225 preciseert, wat betreft de instellingen die zijn opgericht 
door  privé-personen,  wat  bedoeld  is  met  “beslissingen  te  kunnen  nemen  die  derden 
binden”:  meer  bepaald  door  de  eigen  verplichtingen  tegenover  anderen  eenzijdig  te 
bepalen of door verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen. Het Hof over-
weegt ook dat handelingen door deze instellingen gesteld het voorwerp kunnen zijn van 
een nietigverklaring wanneer die instellingen een deel van het openbaar gezag uitoefenen.
Het arrest van 28 oktober 200526 beslist dat een vereniging van privaatrechtelijke aard (i.c. 
een VZW) die, ook al is zij opgericht of erkend door een administratieve overheid en ook  
al is zij onderworpen aan de controle van de overheid,  geen beslissing kan nemen  die  
derden kan binden, niet de aard heeft van een administratieve overheid; dat hiervoor niet 
ter zake doet dat haar een taak van algemeen belang is toevertrouwd.
Uitgangspunt is vanzelfsprekend de grondwettelijke regeling: krachtens het artikel 144 
van  de  Grondwet  behoren  geschillen  over  burgerlijke  rechten  bij  uitsluiting  tot  de 
bevoegdheid van de rechtbanken; krachtens het artikel 145 behoren geschillen over poli-
tieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde 
uitzonderingen. 
De Raad van State heeft een toegewezen bevoegdheid.  Zijn onbevoegdheid om hande-
lingen van de wetgevende of van de rechterlijke macht te vernietigen geldt als regel27. 
De door het Hof in de voormelde arresten van 14 februari 1997, 10 september 1999 en 6  

24 Cass. Ver.K., 14 feb. 1997, AR C.96.0211.N, AC 1997, nr. 88, met conclusie OM, 10 sept. 1999, 
AR C.98.0141.F,  AC  1999,  nr.  452  en  10  juni  2005,  AR C.04.0278.N,  AC 2005,  nr.  333,  met 
conclusie A.G. BRESSELEERS.
25 Ver.K., AR C.01.0382.N, AC, 2002, nr. 422, met conclusie A.G. BRESSELEERS; zie ook de concl. 
OM bij Cass. Ver.K., 10 sept. 2009, AR C.09.0102.N & C.10.0108.N, AC 2009, nr. 489 (nr. 8).
26 Ver.K., AR C.04.0575.N, AC, 2005, nr.550, met conclusie OM.
27 De bevoegdheid van de afdeling “administratie” werd evenwel uitgebreid bij artikel 2 van de wet  
van 25 mei 1999 (BS 22 juni 1999), o.m., wat de administratieve handelingen van organen van de 
rechterlijke macht betreft, m.b.t. overheidsopdrachten en leden van hun personeel.
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september 2002, 10 juni 2005 en 28 oktober 200528 gestelde vereiste dat een rechtsper-
soon  beslissingen  kan  nemen  die  derden  binden  om  als  administratieve  overheid  te  
kunnen worden beschouwd geldt telkens in hoofde van een rechtspersoon van  privaat-
recht (een N.V. in arresten van 14 februari 1997 en 10 september 1999, een V.Z.W. (vrij  
onderwijs) in het arrest van 6 september 2002, een C.V.B.A. in het arrest van 10 juni 2005 
en een V.Z.W. in het arrest van 28 oktober 2005). 
13. Het artikel 34, §1 van het Decreet van het Vlaams Parlement van 13 juli 2007 inzake 
medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening bepaalt:
“De sportverenigingen hebben de verantwoordelijkheid en de verplichting om de discipli-
naire procedures betreffende dopingpraktijken gepleegd door de elitesporters die onder 
hun verantwoordelijkheid vallen,  te organiseren.  Sportverenigingen kunnen de discipli-
naire  procedures  ook  gezamenlijk  organiseren.  De  Vlaamse  Regering  kan  hiertoe  de 
nadere regels bepalen.
Ter uitvoering van het eerste lid leggen ze hun interne tuchtregeling inzake dopingprak-
tijken ter erkenning voor aan de regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 35.
Enkel de disciplinaire procedures die op grond van het vorige lid door de regering erkend 
zijn, komen in aanmerking om te voldoen aan de verplichting, vermeld in het eerste lid.
De sportverenigingen delen elke uitspraak betreffende de bij  hen aangesloten sporters,  
binnen vijf werkdagen na kennisgeving ervan, mee aan de administratie. Die mededeling  
beoogt de overname, de naleving en de controle op de naleving ervan en, in voorkomend  
geval, de uitoefening van een recht op hoger beroep.”
Het artikel 35 bepaalt:
“De regering zal  de interne tuchtregeling inzake dopingpraktijken  van  de  sportvereni-
gingen erkennen volgens de hiernavolgende voorwaarden.”
Uit deze bepalingen volgt dat de decreetgever niet zelf een rechterlijk orgaan heeft opge-
richt, maar wel, met eerbied voor de vrijheid van vereniging, een verplichting heeft opge-
legd  aan  de  sportverenigingen  om te  voorzien  in  een  interne  tuchtprocedure  die  aan 
bepaalde wettelijke voorwaarden moet voldoen. De decreetgever had aldus de bedoeling 
om de procedure voor de tuchtrechtelijke bestraffing van dopingpraktijken voor elitespor-
ters binnen de sfeer van de privaatrechtelijke betrekkingen tussen de sporter en zijn sport-
bond te brengen en niet  om aan de sportverenigingen,  allerminst  in de vorm van een 
VZW, de bevoegdheid te verlenen beslissingen te nemen die derden, vreemd aan die vere-
nigingen.
Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerder een elitesporter is in de zin van het artikel  
2, 10° van het voormelde decreet en aangesloten is bij de Vlaamse Tennisvereniging, een 
sportvereniging in de zin van artikel 2, 11° van het decreet; dat een aantal sportvereni -
gingen op 10 september 2008 de eerste eiseres hebben opgericht  met als voornaamste 
doelstelling het  oprichten van  een disciplinaire  commissie  en de benoeming van  haar 
leden, de opmaak van een huishoudelijk reglement voor de disciplinaire afhandeling van 
dopingzaken  en het  opmaken van  een reglement  van  tuchtrechtspleging;  dat de eerste  
eiseres  een VZW is;  dat  de VTV een  “intern  tuchtreglement  inzake  dopingpraktijken 
gepleegd door elitesporters of begeleiders” heeft aangenomen en de disciplinaire behande-
ling van dopingpraktijken van haar elitesporters, op basis van een lastgevingovereenkomst  
van 22 september 2008, heeft opgedragen aan de eerste eiseres; dat het intern tuchtregle-
ment van de VTV bij ministerieel besluit van 1 augustus 2009 is erkend.
Hieruit volgt dat de interne tuchtbevoegdheid van de eerste eiseres enkel geldt ten aanzien 
van de aangesloten elitesporters en dus moet worden begrepen als behorende tot de regels  
van de interne organisatie van de private rechtspersoon waarbij de elitesporter is aange -

28 Zie voetnoten 24 en 26.
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sloten. 
In zijn reeds vermelde "Beoordeling" stelt de Raad (10), dat hij zich “(in de huidige stand 
van  de  rechtspleging)  moet  (…) uitspreken  over  de  aard van  het  bij  hem aanhangig 
beroep,  dat  betrekking  heeft  op  de  beteugeling  van  dopingpraktijken  door  een 
elitesporter” en dat “voor  alles moet uitgemaakt worden of de disciplinaire commissie  
voor elitesporters van de vzw Vlaams Doping Tribunaal een uitspraak gedaan heeft  als  
een louter privaatrechtelijk orgaan dan wel als een orgaan dat een plaats heeft in de  
imperiumbevoegdheid van de Vlaamse overheid en deelneemt aan de openbare gezagsuit-
oefening. Slechts in het laatst vermeld geval kan (, volgens de Raad,) onderzocht worden 
of de instelling met betrekking tot de (voor de Raad) bestreden beslissing als rechtscollege  
dan wel als orgaan van het actief bestuur gehandeld heeft.”
De Raad oordeelt vervolgens (11) dat de decreetgever de voormelde bedoeling had en  
hoopte daarmee een oplossing te vinden voor het probleem van de onbestaanbaarheid van 
een gelijktijdig beroep bij de Raad van State en het beroep bij het Internationaal Sporttri-
bunaal, dat verplicht wordt door de WADA-Code.
De Raad besluit dat dit niet rechtvaardigt dat hij,  wiens bevoegdheden bij de wet  zijn 
bepaald, zijn (in artikel 160 van de Grondwet vastgelegde) algemene opdracht van rechter 
over het overheidshandelen terzijde schuift voor een geval waarin de overheid een private  
persoon bij de uitoefening van haar imperiumbevoegdheid betrekt.
De Raad gaat hierbij echter niet na of de (disciplinaire commissie voor elitesporters van 
de) VZW Vlaams Doping Tribunaal, de eerste eiseres, een private rechtspersoon, inder-
daad beschikt over de bevoegdheid om (door haar beslissing) eenzijdig derden te binden. 
14.  Dat een private rechtspersoon uitzonderlijk onttrokken zou worden aan het toezicht 
van zijn natuurlijke rechter om hem aan de bijzondere bescherming van de administra-
tieve rechter te onderwerpen kan slechts verantwoord worden als deze rechtspersoon over 
die uitzonderlijke (al dan niet beperkte) bevoegdheid beschikt om derden te binden. 
15.  Het valt  anderzijds moeilijk in te zien hoe de uitspraak van een (orgaan van een)  
privaatrechtelijke  (sport)vereniging,  die,  zoals  in  dezen,  in  hoofdzaak  een  (langdurig) 
verbod inhoudt aan een van zijn leden zijn (haar) beroep uit te oefenen, geen verband zou 
houden met diens burgerlijke (d.z. subjectieve) rechten, waarvan de beoordeling, krach-
tens het artikel 144 van de Grondwet,  bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de recht-
banken behoort29. Zelfs al zou een aantasting van een subjectief recht vooral het belang 
van dat lid betreffen, toch heeft ze wel onrechtstreeks enige weerslag op andere leden en  
dus  op  (de  goede  naam van)  de  vereniging  zelf.  Alleszins  komt  de  toetsing  van  de  
beslissing van de vereniging uitsluitend aan de gewone rechter toe.
In het bestreden arrest verwijst de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, overi-
gens zelf30 naar de bedoeling van de decreetgever: “een ‘passieve beleidscontrole’ wordt 
ingevoerd, met name het voorzien in de behandeling van de tuchtzaak door onafhanke-
lijke, op basis van het decreet erkende maar op initiatief van sportorganisaties opgerichte 
disciplinaire organen (Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 1217 (2006-2007), nr. 1, p. 6-7 en 
p. 40-41) en dus zonder inmenging van de overheid in de individuele dossiers”; en naar de  
verplichting  van  de  sportverenigingen,  volgens  de  verklaring  van  de  minister,  ‘een 
privaatrechtelijke disciplinaire procedure in (te) stellen’ (ibid., nr. 5, p. 5).
De Raad overweegt bovendien31 dat zijn afdeling Wetgeving, in zijn advies over de arti -
kelen 34 en 35 van het decreet, zich kritisch heeft uitgelaten over de verenigbaarheid van  

29 Al behoort de tuchtrechtspraak op zich in de regel niet tot geschillen over die rechten (zie Cass. 19 
november 1993, AR 8132, AC 1993, nr. 473).
30 In randnummer 3.3.2.2.
31 In randnummer 3.3.2.3.
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de voorgenomen procedure met artikel 6.1 EVRM. De afdeling Wetgeving32 stelt de vraag 
of het door het decreet op te richten orgaan kan beschouwd worden als een “onafhanke -
lijke en onpartijdige rechterlijke instantie” in de zin van deze verdragbepaling, die inder -
daad van toepassing is in tuchtzaken.
Ook al is (het orgaan van)  de privaatrechtelijke (sport)vereniging zelf een de door de 
decreetgever  gewilde  (en toegelaten)  “rechtsprekende”  instantie – maar  toch,  zoals  de 
Raad (terecht) oordeelde geen (administratief) “rechtscollege” - en al vereist het artikel  
6.1 EVRM inderdaad niet dat een rechtbank (d.i. een orgaan van rechterlijke macht) deze 
tuchtrechtspraak in eerste aanleg, noch in hoger beroep, zou uitoefenen, zelfs als het gaat  
om een schorsing of een beroepsverbod33, het bestreden arrest heeft dan toch tot gevolg 
dat haar beslissing rechtstreeks door de administratieve rechter moet getoetst worden.
16.  Het arrest  heeft  daarenboven tot gevolg dat het beroep op de gewone rechter  wel 
uitgesloten wordt, in tegenstelling tot het argument dat het arrest hierbij aanhaalt tegen de  
voormelde kritiek van de afdeling Wetgeving die, met verwijzing naar de Memorie van 
Toelichting,  daarop  antwoordt  “dat  het  opgezette  systeem  het  beroep  bij  de  gewone  
rechter niet uitsluit (Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 1217 (2005-2006), nr.1, p. 18.” Dit 
parlementair stuk nuanceert dit als volgt: “Tenslotte is het allerminst evident om te veron -
derstellen dat het bestaan van een beroepsmogelijkheid bij het TAS 34 een beroep op de 
Belgische gewone rechter zou uitsluiten in het geval de sporter zich zou gekrenkt voelen 
in de uitoefening van zijn subjectieve rechten. Het ligt althans niet in de rechtsopvatting  
van de decreetgever dat de voorziene regeling de toegang tot de gewone rechtbanken en 
hoven zou uitsluiten”. 
In  elk geval  volgt  de decreetgever,  zoals  blijkt  uit  de Memorie  van Toelichting35,  het 
advies  van  de  afdeling  Wetgeving  van  de  Raad  van  State:  “indien  de  ‘disciplinaire  
commissie’ en de ‘disciplinaire raad in hoger beroep’ worden opgevat als organen van het 
actief bestuur (en dat is inderdaad de wens van de ontwerpers), er dan met betrekking tot  
het opleggen van de genoemde sancties dient te worden voorzien in de mogelijkheid van  
een beroep met schorsend karakter bij een rechter die oordeelt met volle rechtsmacht36”. 
De afdeling Wetgeving van de Raad van State volgt ook de rechtspraak van het EHRM 
dat “niets van hetgeen onder de beoordelingsbevoedheid van de administratie valt, aan de 
toetsing van de rechtbank ontsnapt” en is ook van oordeel dat zijn afdeling Administratie 
niet37 in dit kader over een dusdanige volle rechtsmacht beschikt. De Memorie vervolgt:  
“Dit betekent dat de rechterlijke controle een volledige rechtmatigheidscontrole inhoudt, 
slaande op zowel de feiten, de overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de alge -
mene rechtsbeginselen en de evenredigheid tussen de overtreding en de sanctie”. 
Het Hof van Cassatie heeft, in tuchtzaken, wel de controle over de evenredigheid tussen 
de sanctie en de ernst van de feiten. Herhaaldelijk oordeelde het Hof: de (tucht)rechter  
bepaalt binnen de bij de wet en het EVRM gestelde perken, in feite en derhalve onaantast -
baar de sanctie die hij  in verhouding acht met de zwaarte  van de bewezen verklaarde  
inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen 
van de bestreden beslissing blijkt dat ze een kennelijk onevenredige sanctie heeft opge-

32 Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 1217 (2006-2007), nr. 1, p. 124. 
33 Cass. 6 december 1990, AR 7113, AC 1990-91, nr. 180.
34 Tribunal Arbitral du Sport,  het Arbitragehof  voor  de Sport  te  Lausanne (Zwitserland),  dat als 
beroepsinstantie voor de in het decreet bedoelde elitesporters fungeert, terwijl het decreet het (intern)  
hoger beroep van sporters die geen elitesporters zijn (“breedtesporters”) tegen een beslissing van de 
disciplinaire commissie bij een disciplinaire raad wel uitdrukkelijk voorziet (art. 42-44).
35 Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 1217 (2006-2007), nr. 1, p. 16. 
36 Eigen cursivering.
37 Id.
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legd en zodoende artikel 3 EVRM heeft geschonden38.
Volgens het bestreden arrest zelf kan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, de 
voor hem aangevochten beslissing enkel vernietigen, terwijl hij het cassatieberoep uitsluit.
17. Tenslotte vermeldt de Memorie van Toelichting tot het decreet dat het TAS zelf een  
private  instelling  is  onder  controle  van  de  Zwitserse  rechter39.  De  moeilijkheden  die 
hiermee gepaard gaan, in het licht van het artikel 6 EVRM gaven overigens aanleiding tot 
een voorstel tot wijziging van het decreet40.
En ook al kiest het veroordeeld lid, zoals in casu, zelf ervoor de beslissing van (het orgaan 
van) de vereniging met een “cassatieberoep” te bestrijden voor de Raad van State, die zich  
bevoegd verklaart, hoe zou het dan tegelijk die beslissing voor de gewone rechter kunnen 
aanvechten? Het is het een of het ander. De situatie is niet vergelijkbaar met het admini -
stratief kort geding, krachtens het artikel 17 Wet Raad van State, dat het beroep op de  
gewone kortgedingrechter niet uitsluit41, waar dat niet hetzelfde voorwerp heeft.
In andere (vrije) beroepen is de wettigheidscontrole door de rechter, met name door het 
Hof van Cassatie, van beslissingen in tuchtzaken, op de voorziening van de organen van 
de beroepsorden, -instituten of –instanties, door de wet vastgelegd42.
18.  Dat aan een elitesporter, d.i.  een sporter die, volgens het artikel 2, 10°, b) van het 
voormeld decreet, zijn sport “beoefent in het kader van een hoofdactiviteit die voorname-
lijk  bestaat  uit  het  leveren  van  sportieve  prestaties”,  wanneer  hem,  als  tuchtstraf,  het 
verbod  wordt  opgelegd  deze  hoofdactiviteit  uit  te  oefenen,  zonder  duidelijke 
(grond)wettelijke grondslag, hiertegen geen verhaal bij de gewone rechter wordt toege-
staan, is niet verenigbaar met de waarborgen van artikel 6.1 EVRM. In elk geval is hier -
over ernstige twijfel.
Deze door het onderdeel bestreden beslissing, waarop de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State zijn bevoegdheid steunt, is derhalve niet naar recht verantwoord.
19. Ook al heeft de decreetgever aan de eerste eiseres, een VZW, privaatrechtelijke vere -
niging, taken toevertrouwd die deels van algemeen belang zijn, d.z. de bestrijding van  
dopingpraktijken en het waken over de gezondheid van sporters, deze vereniging (of haar 
orgaan) kan geen derden binden. De interne tuchtprocedure, die beperkt is tot haar aange-
sloten elitesporters en verband houdt met hun burgerlijke rechten, kan niet, zonder een 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling, behoudens hun expliciete aanvaarding van een louter 
arbitrale (internationaal georganiseerde) rechtspraak, dan met schending van de grondwet-
telijke  bevoegdheidsregeling  (art.  144  Grondwet),  geacht  worden  minstens  aan  (het 
toezicht van) de gewone rechtbanken onttrokken te zijn en toegewezen te zijn aan een 
“orgaan van het actief bestuur”, noch, uiteraard, aan een administratieve overheid (een  

38 Cass.  17  september  1992,  AR 9411,  AC 1992,  nr.  620  (geneesheer);  8  november  1996,  AR 
D.95.0041.N, AC 1996, nr. 428 (accountant); 23 oktober 1997, AR D.97.0018.N, AC 1997, nr. 423 
(accountant); 12 maart 1998, AR D.97.0003.N, AC 1998, nr. 139 (accountant); 28 februari 2002, AR 
D.01.0008.N, AC 2002, nr. 150 (architect); 27 okt. 2006, AR D.05.0028.N, AC 2006, nr. 520 (dieren-
arts);  13  maart  2008,  AR  D.07.0005.N,  AC 2008,  nr.  179  (advocaat);  5  september  2008,  AR 
D.07.0016.N, AC 2008, nr. 453 (accountant); 5 juni 2009, AR D.08.0024.N, AC 2009, nr. 377 en 17 
december 2009, AR D.09.0004.N, AC 2009, nr. 761.
39 Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 1217 (2006-2007), nr. 1, p. 18. 
40 Parl. St. Vlaams Parlement, stuk 281 (2009-2010), nr. 1. 
41 Cass.  5  mei  2000,  AR  C.99.0013.N,  AC  2000,  nr.  275,  met  concl.  van  advocaat-generaal 
BRESSELEERS.
42 Bv. KB nr. 79 van 10 november 1967, art. 23 (arts): door de voorzitter en de ondervoorzitter van 
de nationale raad; KB nr. 80 van 10 november 1967, art. 23 (apothekers): door de voorzitter van de 
nationale raad; W. 26 juni 1963, art. 33 (architect): door de nationale raad; W. 22 juli 1953, art. 53:  
door de raad; W. 16 maart 1803 (25 ventôse) jaar XI op het notarisambt, art. 108 e.v.: tuchtprocedure 
voor de burgerlijke rechtbank.
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sportvereniging  of  haar  orgaan?)  en  de  tot  vernietiging  van  haar  beslissing bevoegde  
rechter.
20. Conclusie: vernietiging en bindend verklaring.

ARREST

(AR C.10.0508.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 14 juli 2010 gewezen door de 
Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 29 maart 2011 ter griffie een conclusie 
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Tweede onderdeel 
1. Artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt dat 
de Raad van State uitspraak doet, bij wijze van arresten, over de beroepen tot  
nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van 
nietigheid  voorgeschreven  vormen,  overschrijding  of  afwending  van  macht, 
ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve 
overheden.
De instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van 
de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met 
een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, zijn 
in beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid 
wordt bepaald en gecontroleerd en zij  beslissingen  kunnen nemen die derden 
binden. 
Een vereniging van privaatrechtelijke aard die, ook al is zij opgericht of erkend 
door een administratieve overheid en ook al is zij onderworpen aan de controle 
van de overheid, geen beslissingen kan nemen die derden kunnen binden, heeft 
niet de aard van een administratieve overheid. Hiervoor doet niet ter zake dat 
haar een taak van algemeen belang wordt toevertrouwd.
Een instelling kan  beslissingen  nemen die  derden  binden indien  zij  de eigen 
verplichtingen tegenover  anderen eenzijdig kan bepalen of  verplichtingen van 
die anderen eenzijdig kan vaststellen.
2. Krachtens artikel 34, §1, eerste lid, van het decreet van 13 juli 2007 inzake 
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medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, hebben de sportverenigingen 
de  verantwoordelijkheid  en  de  verplichting  om  de  disciplinaire  procedures 
betreffende  dopingpraktijken  gepleegd  door  de  elitesporters  die  onder  hun 
verantwoordelijkheid vallen, te organiseren en kan de Vlaamse Regering hiertoe 
de nadere regels bepalen.
Krachtens het tweede lid van deze bepaling,  leggen de sportverenigingen hun 
interne tuchtregeling inzake dopingpraktijken ter erkenning voor aan de regering 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35.
Krachtens  het  derde  lid  van  deze  bepaling,  komen  enkel  de  disciplinaire 
procedures  die  op  grond  van  het  vorige  lid  door  de regering  erkend  zijn,  in 
aanmerking om te voldoen aan de verplichting, vermeld in het eerste lid.
Krachtens  het  vierde  lid  van  deze  bepaling,  delen  de  sportverenigingen  elke 
uitspraak betreffende de bij hen aangesloten sporters binnen vijf werkdagen na 
kennisgeving ervan, mee aan de administratie. Krachtens deze bepaling, beoogt 
die mededeling de overname, de naleving en de controle op de naleving ervan 
en, in voorkomend geval, de uitoefening van een recht op hoger beroep.
Artikel  35  van  het  decreet  van  13  juli  2007  inzake  medisch  en  ethisch 
verantwoorde  sportbeoefening  bepaalt  de  voorwaarden  waaraan  de  interne 
tuchtregeling inzake dopingpraktijken van de sportverenigingen moet voldoen 
om te worden erkend door de regering.
Uit deze bepalingen volgt dat de decreetgever niet zelf een jurisdictioneel orgaan 
heeft  opgericht,  maar  wel  met  respect  voor  de  vrijheid  van  vereniging  een 
verplichting  heeft  opgelegd  aan  de  sportverenigingen  om te  voorzien  in  een 
interne tuchtprocedure die aan bepaalde wettelijke voorwaarden moet voldoen. 
De decreetgever heeft aldus de bedoeling de procedure voor de tuchtrechtelijke 
bestraffing  van  dopingpraktijken  voor  elitesporters  binnen  de  sfeer  van  de 
privaatrechtelijke betrekkingen tussen de sporter en zijn sportbond te brengen.
3. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerder een elitesporter is in de zin van artikel 2, 10°, van het decreet  
van 13 juli 2007;
-  de  verweerder  aangesloten  is  bij  de  Vlaamse  Tennisvereniging,  een 
sportvereniging als bedoeld in artikel 2, 11°, van voornoemd decreet;
- een aantal sportverenigingen op 10 september 2008 de eerste eiseres hebben 
opgericht met als voornaamste doelstelling het oprichten van een disciplinaire 
commissie en de benoeming van haar leden, de opmaak van een huishoudelijk 
reglement  voor de disciplinaire afhandeling van dopingzaken en het  opmaken 
van een reglement van tuchtrechtspleging;
- de eerste eiseres een vereniging zonder winstoogmerk is; 
-  de  Vlaamse  Tennisvereniging  een  "intern  tuchtreglement  inzake  doping-
praktijken gepleegd door elitesporters of begeleiders" heeft aangenomen;
-  de  Vlaamse  Tennisvereniging  de  disciplinaire  behandeling  van 
dopingpraktijken  van  haar  elitesporters  op  basis  van  een  lastgevings-
overeenkomst, gesloten op 22 september 2008, heeft opgedragen aan de eerste 
eiseres;
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-  het  intern  tuchtreglement  van  de Vlaamse Tennisvereniging  bij  ministerieel 
besluit van 1 augustus 2009 is erkend.
4. Uit dit alles volgt dat de interne tuchtbevoegdheid van de eerste eiseres enkel 
geldt  ten  aanzien  van  de  aangesloten  elitesporters  en  derhalve  moet  worden 
begrepen als behorende tot de regels van de interne organisatie van de private 
rechtspersoon waarbij de elitesporter is aangesloten. 
5. De beslissing dat de Raad van State bevoegd is inzake het annulatieberoep van 
de  verweerder  tegen  de  beslissing  van  de  disciplinaire  commissie  voor 
elitesporters  van  de  eerste  eiseres,  hoewel  de  eerste  eiseres  niet  over  de 
bevoegdheid beschikt om derden te binden, is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.

Vordering in bindendverklaring 
6.  Een  door  de  eiser  ingestelde  vordering  in  bindendverklaring  is  slechts 
ontvankelijk als blijkt  dat  hij  er  belang bij  heeft  dat  de in  bindendverklaring 
opgeroepen  partij  het  bestaan  van  de  bestreden  beslissing  in  geval  van 
vernietiging niet meer zou kunnen inroepen.
Het bestreden arrest verwerpt bij gebrek aan belang het verzoek tot tussenkomst 
voor  de  Raad  van  State  van  de  Agence  Mondiale  Antidopage  -  World 
Antidoping Agency, Stichting naar Zwitsers recht.
De eiseressen hebben geen belang dat het arrest aan die stichting bindend wordt 
verklaard.
De vordering in bindendverklaring is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verwerpt de vordering in bindendverklaring.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in het register van de Raad van 
State en dat melding ervan zal worden gedaan op de kant van het vernietigde 
arrest.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van de vordering in bindendverklaring.
Veroordeelt de verweerder in de overige kosten voor het hof.
Verwijst de zaak naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, anders 
samengesteld,  uitsluitend  om  uitspraak  te  doen  over  de  kosten  van  de 
rechtspleging voor de Raad van State.

30  mei  2011  –  Verenigde  kamers  –  Voorzitter: G.  Londers,  eerste  voorzitter  – 
Verslaggever: R.  Boes  –  Gelijkluidende  conclusie: G.  Dubrulle,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: B. Maes en M. Mahieu.

Nr. 364
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VERENIGDE KAMERS - 30 mei 2011

1º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - ARREST - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID - VERENIGDE KAMERS VAN HET HOF - BEVOEGDHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE 
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE 
KAMERS - RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - ARREST - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID - BEVOEGDHEID

3º RAAD VAN STATE - AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK - ARREST - CASSATIEBEROEP - 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - ONDERTEKENING - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIEBEROEP — ARRESTEN RAAD VAN STATE - ADVOCAAT BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE - ONDERTEKENING - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De verenigde kamers van het Hof zijn bevoegd om de ontvankelijkheid van het  
cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State te beoordelen1. (Impliciete oplos-
sing)

3º en 4° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State,  
afdeling  bestuursrechtspraak,  wanneer  het  verzoekschrift  niet  ondertekend  is  door  een  
advocaat bij het Hof van Cassatie2. (Art. 1080, Gerechtelijk Wetboek)

(J.R. BEANS bvba T. DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN)

ARREST

(AR C.10.0586.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van de Raad van  State van 17 
februari 2010, afdeling bestuursrechtspraak. 
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1. Het openbaar ministerie werpt een middel van niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep op, waarvan overeenkomstig artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek 
aan de eiseres kennis werd gegeven: het cassatieberoep is niet ondertekend door 
een advocaat bij het Hof van Cassatie.
2.  Krachtens  artikel  1080  Gerechtelijk  Wetboek  wordt  het  cassatieberoep 
ingesteld door een verzoekschrift dat zowel op het afschrift als op het origineel 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend.
Deze vormvereiste is toepasselijk op de cassatieberoepen tegen een arrest van de 
Raad van State overeenkomstig artikel 1 van het Besluit van de Regent van 23 
augustus  1948  tot  vaststelling  van  de  formaliteiten  en  de  termijnen  inzake 

1 Zie Cass. 10 sept. 2009, AR C.08.0365.N, AC, 2009, nr. 488, met de conclusie van het OM.
2 Zie Cass. 10 sept. 2009, AR C.08.0365.N, AC, 2009, nr. 488, met de conclusie van het OM.
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cassatieberoep tegen de arresten van de Raad van State.
3. Het verzoekschrift waarbij de eiseres cassatieberoep instelt is niet ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie.
Het cassatieberoep is dienvolgens niet ontvankelijk.

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

30  mei  2011  –  Verenigde  kamers  –  Voorzitter  en  verslaggever: G.  Londers,  eerste 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 365

3° KAMER - 30 mei 2011

1º RAAD VAN STATE - RECHTSMACHT - GESCHIL BIJ WET TOEGEWEZEN AAN DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN - GEVOLG

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GESCHIL BIJ WET TOEGEWEZEN AAN DE 
HOVEN EN RECHTBANKEN - RAAD VAN STATE - RECHTSMACHT

3º CASSATIEBEROEP — ARRESTEN RAAD VAN STATE - VERPLICHTING TOT HET 
BETALEN VAN DE BIJDRAGEOPSLAGEN, VERWIJLINTEREST OF VASTE VERGOEDING - WEIGERING - 
GESCHIL - RECHTSMACHT

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN DE 
BIJDRAGEOPSLAGEN, VERWIJLINTEREST OF VASTE VERGOEDING - WEIGERING - GESCHIL - 
RECHTSMACHT

5º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN 
(BIJZONDERE REGELS) - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - VERPLICHTING TOT HET 
BETALEN VAN DE BIJDRAGEOPSLAGEN, VERWIJLINTEREST OF VASTE VERGOEDING - WEIGERING - 
GESCHIL - RECHTSMACHT

6º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - 
VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN DE BIJDRAGEOPSLAGEN, VERWIJLINTEREST OF VASTE 
VERGOEDING - WEIGERING - DISCRETIONAIRE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID - GESCHIL - RECHTSMACHT

1º en 2° De Raad van State is zonder rechtsmacht om kennis te nemen van een beroep tot  
nietigverklaring van een handeling van een administratieve overheid wanneer de wet de  
kennisname van het geschil aan de hoven en rechtbanken heeft toegewezen1. (Artt. 144 en 
145, Grondwet; Art. 14, §1, Wet Raad van State)

3º, 4° en 5° Wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de vermindering weigert en de  
werkgever  die  weigering  betwist,  dan  ontstaat  er  tussen  die  laatste  en de Dienst  een  

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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geschil  omtrent de verplichting tot  het betalen van de opslagen,  verwijlinterest of  vaste  
vergoeding. Krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek valt dat geschil onder  
de materiële bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en, bijgevolg, onder de rechtsmacht  
van de hoven en rechtbanken2.  (Art. 580, 1°, Gerechtelijk Wetboek; Art. 28, §§1° en 2°, 
RSZ-wet; Art. 55, §2, KB 28 nov. 1969)

6º De omstandigheid dat de aangevochten beslissing behoort tot de discretionaire beoorde-
lingsbevoegdheid  van de Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  heeft  geen invloed op de  
toewijzing van het geschil aan de hoven en rechtbanken, noch op de bevoegdheid, binnen  
die rechtscolleges, van de arbeidsrechtbank. De vraag naar de omvang van de controle van  
de rechter heeft voor het overige niets uitstaande met de vaststelling van zijn bevoegdheid3.  
(Artt. 144 en 145, Grondwet; Art. 580, 1°, Gerechtelijk Wetboek)

(RSZ T. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier (vertaling): 
1. Situering.
Eiser stelde een voorziening in cassatie in tegen het arrest van 8 september 2010 van de  
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De Raad van State was gevat van een beroep tot nietigverklaring dat door een werkgever  
was ingesteld tegen de beslissing, meegedeeld door de RSZ, waarbij het verzoek tot kwijt -
schelding van burgerlijke sancties werd geweigerd.
De Raad van State verwierp dit beroep op grond van de vaststelling dat de Raad van State 
zonder  rechtsmacht  is  om hierover  te  oordelen  en  verwees  hierbij  naar  het  arrest  nr.  
201.261 van 24 februari 2010 waarin de algemene vergadering van de afdeling bestuurs-
rechtspraak oordeelde dat “de beslissing van de RSZ over de gebeurlijke vrijstelling of  
vermindering  van  bijdrageopslagen  en  verwijlintresten,  een  aspect  is  van  de  ruimere  
problematiek van de verplichtingen van de werkgevers inzake de betaling van bijdragen, 
zodat, ook al is de vordering gericht tegen een bestuurshandeling met een discretionair 
karakter, de betwisting ervan door de werkgever behoort tot de vordering van de RSZ tot 
betaling van de achterstallige bijdragen en behoort tot de bevoegdheid van de arbeids-
rechtbank en niet van de Raad van State”.
2. Ontvankelijkheid van de voorziening.
2.1. De voorziening tegen deze beslissing van 8 september 2010 werd ter griffie van uw 
Hof ingesteld op 8 oktober 2010.
Overeenkomstig artikel 33 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State kunnen 
bij  het  Hof  van  Cassatie  aanhangig  worden  gemaakt,  de arresten waarbij  de afdeling 
bestuursrechtspraak beslist  van de eis geen kennis  te kunnen nemen op grond dat die 
kennisneming binnen de bevoegdheid der rechterlijke overheden valt.
Het cassatieberoep wordt  bij request der belanghebbende partij en overeenkomstig het 
Gerechtelijk  Wetboek  ingediend.  Een  koninklijk  besluit  bepaalt  de  vormen  en  de  
termijnen van rechtspleging. Het Hof doet uitspraak in verenigde kamers.
Artikel 1 van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948, tot vaststelling van de  
formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen de arresten van de Raad van 
State bepaalt dat de termijn om zich in cassatie te voorzien gebracht wordt op 30 dagen  
vanaf de kennisgeving van het arrest aan de belanghebbende partijen.
De voorziening is naar termijn en naar voorwerp ontvankelijk.
2.2. Eiser beschikt tevens over het vereiste belang om tegen deze beslissing een voorzie-
ning in cassatie in te stellen.

2 Ibid.
3 Ibid.
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Uw Hof, in Verenigde kamers, oordeelde in dit verband bij arrest van 15 oktober 20094: 
“Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde beslissen over conflicten  
van attributie. Die grondwettelijke opdracht houdt in dat het een regulerende opdracht 
heeft in verband met de respectieve opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad 
van State.
Beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen van zijn bevoegd-
heid  ten  aanzien  van  de  bevoegdheid  van  de  rechtscolleges  van  de  rechterlijke  orde,  
moeten in de regel door het Hof van Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst. 
De overheid die een individuele overheidshandeling heeft gesteld die voor de Raad van  
State  wordt  bestreden,  heeft  belang te  horen  bepalen of  de kennisneming al  dan niet 
binnen de rechtsmacht  van de rechtscolleges van de rechterlijke orde valt  wanneer  de 
Raad van State de rechtsmacht verwerpt die de overheid voorstond.
De overheid heeft in dergelijk geval wel een belang om te horen zeggen welke instantie 
het geschil  moet beoordelen en blijft dat belang behouden ook wanneer de individuele 
maatregel voorlopig overeind blijft doordat de Raad van State zich zonder rechtsmacht 
heeft verklaard om erover te oordelen.”
3. Ontvankelijkheid van het middel.
Wanneer Uw Hof rechtsgeldig kennis neemt van een voorziening tegen een arrest van de 
Raad van State, is de omvang van zijn bevoegdheid aanzienlijk kleiner dan wanneer het  
over voorzieningen in andere materies uitspraak heeft te doen. Het wezenlijk doel van uw 
toezicht is te weten of het geschil dat bij de Raad van State aanhangig werd gemaakt, tot 
de bevoegdheid van de Raad van State dan wel van de rechtscolleges van de rechterlijke  
orde behoort.  De middelen tot  staving van de voorziening kunnen het Hof niet  gelijk 
welke wetsovertreding of gelijk welke vormschending voorleggen5.
Het middel dat aanvoert dat het bestreden arrest zich niet wettig zonder rechtsmacht heeft  
verklaard, omdat het beroep tot nietigverklaring een geschil aanhangig maakt dat behoort  
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten is dienvolgens ontvankelijk.
4. Het middel zelf
4.1. De kwestie of de Raad van State dan wel de arbeidsgerechten rechtsmacht hebben om 
te oordelen over de voorziening van een werkgever tegen een discretionaire beslissing van 
het  beheerscomité  van  de RSZ om niet  in  te  gaan  op de vraag  tot  kwijtschelding of  
vermindering van de verschuldigde bijdrageopslagen en interesten,  dient beoordeeld te 
worden rekening houdend met  de Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling en bevoegd-
heden toegekend krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling.
De Grondwettelijke bevoegdheidsregels
4.2. De begrippen “rechtsmacht” en “bevoegdheid” dekken niet dezelfde lading.
“Rechtsmacht” heeft betrekking op de uitoefening van de rechterlijke macht. De rechter  
kan slechts recht spreken indien hij hiertoe de macht heeft.
“Bevoegdheid” slaat op de rechtsmacht die de wetgever aan een bepaalde rechter heeft  
toebedeeld.  Een rechter is slechts  bevoegd wanneer  hem de macht  werd  verleend om 
daadwerkelijk kennis te nemen van de eis die voor hem is gebracht6.
De rechter kan zich slechts bevoegd verklaren wanneer de beslechting van het geschil  
werd toevertrouwd aan de rechterlijke orde waartoe hij behoort.  Met andere woorden,  

4 Cass. Verenigde kamers, 15 oktober 2009, AR C.09.0019.N, Pas., 2009, nr. 584.
5 Zie de conclusie van toenmalig advocaat-generaal J. VELU vóór het arrest van 10 april 1987,  AC 
1986-1987, nr. 477.
6 J. LAENENS, Rechtsmacht en bevoegdheid: Actualia en beleidsvragen in Goed Procesrecht – Goed 
Procederen, Kluwer, 2004, p. 519-521.
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vooraleer zich uit te spreken over de bevoegdheidsvraag moet hij nagaan in hoeverre hij  
rechtsmacht heeft.
4.3. In zijn conclusie vóór het arrest van Uw Hof van 10 april 19877 wees toenmalig advo-
caat-generaal Velu erop dat de problemen die rijzen met betrekking tot de verdeling van  
bevoegdheden tussen de rechtscolleges van de Rechterlijke Orde en de afdeling admini-
stratie van de Raad van State enkel kunnen behandeld worden als verschillende onder-
scheiden gemaakt worden.
4.3.1.  Vooreerst  is  er  de  bevoegdheidsverdeling  bepaald  door  de  Grondwet  volgens 
dewelke  de  “subjectieve  geschillen”  in  beginsel  behoren  tot  de  bevoegdheid  van  de 
rechtscolleges van de Rechterlijke Orde en de bevoegdheid om te oordelen over “objec-
tieve geschillen” werd toevertrouwd aan de Raad van State als met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan8. 
Overeenkomstig artikel 144 G.W. behoren geschillen over burgerlijke rechten bij uitslui-
ting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, terwijl krachtens artikel 145 G.W. geschillen  
over politieke rechten in beginsel, dit wil zeggen behoudens de bij de wet gestelde uitzon-
deringen, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken.
Met  andere  woorden  de  gewone  rechter  is  de  rechter  van  gemeen  recht,  ook  inzake  
bestuursgeschillen.  Zijn  rechtsmacht  steunt  op  de  artikelen  144  en  145  GW die  hem 
bevoegdheid  geven  voor  het beslechten van  geschillen  over  subjectieve rechten.  Voor 
geschillen over burgerlijke subjectieve rechten is deze bevoegdheid exclusief. Geschillen 
over  politieke  subjectieve  rechten  kunnen  daarentegen  ook  worden  toevertrouwd  aan 
buitengerechtelijke colleges. Gebeurt dit niet dan blijft de gewone rechter bevoegd9.
De artikelen 144 en 145 van de Grondwet leggen een kader vast waarbinnen het aan de  
wetgever is toegelaten, maar dan alleen voor politieke rechten, te bepalen of de gewone  
dan wel de administratieve rechter bevoegd is. Als de wetgever bijzondere bepalingen 
heeft uitgevaardigd, zoals voor socialezekerheidsgeschillen - het recht op sociale zeker-
heidsprestaties wordt beschouwd als een politiek recht10 -, dan regelen deze de bevoegd-
heidsverdeling voor de gevallen die onder die bepalingen zijn begrepen. Voor de andere  
gevallen geldt bij gebrek aan bijzondere regels, de algemene bevoegdheidsverdeling van 
de artikelen 144 en 145 van de Grondwet11.

7 Cass. 10 april 1987, Verenigde kamers, AC 1986-87, II, nr. 477, met conclusie van advocaat-gene-
raal VELU.
8 Zo is het beroep tegen een handeling of een reglement van de administratieve overheid een objec -
tief beroep, dit is een beroep dat niet de inachtneming van een subjectief recht maar wel van een 
objectief recht beoogt,  met andere woorden van de rechtsregel van de legaliteit.  Doch, ingevolge  
artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, staat dit objectief beroep enkel open  
voor de partijen die doen blijken van een belang bij dat beroep. Aldus kan toezicht worden gehouden 
op de legaliteit van de handelingen en reglementen van de administratieve overheid en worden de 
burgers beschermd in de talloze gevallen waarin zij tegenover de overheid, wegens de discretionaire 
macht  waarover deze beschikt,  enkel  gewone belangen en geen subjectieve  rechten kunnen doen 
gelden. Het betreft hier dus objectieve geschillen die de wet van 23 december 1946 aan een met  
eigenlijke rechtspraak belast orgaan heeft toegewezen.
9 S. LUST, Naar de gewone rechter of naar de Raad van State,  in gerechtelijk Privaatrecht,  reeks 
Themis 2000-2001, Die Keure, 2001, p. 75.
10 Conclusie procureur-generaal GANSHOF VAN der MEERSCH vóór Cass. 22 mei 1969, Pas., 1969, p. 
865. Les  droits  politiques  ne  se  limitent  pas  à  la  seule  participation  active  du  citoyen  à  la  
communauté politique, mais à côté de ces droits de participation à l’exercice de la souveraineté, la loi  
a attribué au citoyen d’autres droits subjectifs, qui sont des droits dérivant de sa participation passive 
à la communauté politique. Ce sont des droits, pour le citoyen, de participer, au titre de membre de la 
collectivité  nationale  politiquement  organisée,  à  la  distribution  des  services  et  avantages  que  la  
puissance  publique  procure.  Ce ne  sont  pas des droits  d’exercise,  mais  des droits  de  jouissance 
juridiquement protégés, par exemple le droit à la sécurité sociale.
11 J. PUT, Administratieve sancties in het sociale zekerheidsrecht, p. 447.
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4.3.2. Krachtens artikel 14, §1, 1° Wet Raad van State doet de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State bij wijze van arresten uitspraak over de beroepen tot nietig-
verklaring  wegens  overtreding  van  hetzij  substantiële,  hetzij  op straffe  van  nietigheid  
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten 
en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden. 
De wetten tot oprichting van de Raad van State en tot vaststelling van zijn machten en 
bevoegdheden zijn van de Grondwettelijke  regels  zoals uitgedrukt  in de artikelen 144 
-146 in beginsel niet afgeweken12. De wetgever heeft immers bij de instelling van de Raad 
van State geen afbreuk willen doen aan de bevoegdheid van de gewone rechtscolleges,  
maar enkel een aanvulling van de rechterlijke rechtsbescherming willen bieden wanneer  
de gewone rechter niet bevoegd was13.
Die aanvullende rechtsbescherming komt vooreerst tot uiting waar de Raad van State een  
zuiver “objectief contentieux” beslecht maar geen uitspraak doet over subjectieve rechten, 
meer nog hij kan er geen uitspraak over doen14. Het annulatieberoep beoogt niet de eerbie-
diging van een subjectief, burgerlijk of politiek recht dat een persoon ten aanzien van een 
ander persoon heeft uit kracht van de wet, maar beoogt de vernietiging van een handeling 
of een reglement omdat ze met de wet strijdig zijn en zulks op vraag van een persoon met 
een  wettelijk  belang.  Het  annulatieberoep  is  aldus,  in  de  relatie  tot  de  overheid,  een 
rechtsbescherming die aan de burger gegeven wordt naast andere die hij reeds had. Het  
annulatieberoep wordt  bestempeld  als  een objectief  beroep in  die  zin dat  wanneer  de 
gegrondheid van het beroep wordt vastgesteld de Raad van State de bestreden bestuurs -
handeling vernietigt en de geschonden wettigheid herstelt zonder uitspraak te doen over 
het subjectief recht van de verzoeker15.
4.3.3. Om, vanuit deze Grondwettelijke regels uit te maken of de gewone rechtbanken dan 
wel de Raad van State bevoegd is zal moeten uitgemaakt worden wat het werkelijk voor-
werp van het beroep tot nietigverklaring is.
Als  het  werkelijk  voorwerp  bestaat  in  het  opwerpen  van  een  geschil  betreffende  een 
burgerlijk recht is de Raad van State onbevoegd. 
Met betrekking tot het begrip “subjectief recht” oordeelt Uw Hof16 dat het bestaan van een 
dergelijk  recht  veronderstelt  dat  de  eiser  zich  beroept  op  een  welbepaalde  juridische 
verplichting die een regel  van objectief recht rechtstreeks aan een derde oplegt  en bij  
nakoming waarvan die partij belang heeft. Opdat een partij zich op een dergelijk recht zou 
kunnen beroepen ten aanzien van de bestuurlijke overheid dient de bevoegdheid van die 

12 Conclusie Procureur-generaal DUMON vóór Cass. 29 januari 1981, AC 1981, nr. 315.
13 L.P. SUETENS, Vigilantibus, non dormientibus, subveniunt jura, in Liber Amicorum J. RONSE, 1986, 
91-102.De rechtsprekende bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
die overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State uitspraak doet bij  
wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële,  
hetzij  op  straffe van nietigheid  voorgeschreven vormen,  overschrijding of  afwending van macht,  
ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve  overheden, is een 
toevoeging bij de bestaande rechtsbescherming. Naast het contentieux ter vrijwaring van subjectieve  
rechten dat uitsluitend met betrekking tot burgerlijke rechten, of in beginsel met betrekking tot poli-
tieke rechten tot de bevoegdheid van de rechter van de rechterlijke orde behoort, komt een beroep tot  
stand strekkend tot de eerbiediging van het objectieve recht, door de vernietiging erga omnes van 
algemeen bindende verordeningen en individuele bestuurshandelingen, op verzoek van hen die een 
(rechtmatig) belang laten blijken. Aan de bescherming van rechten wordt dus de bescherming van  
belangen toegevoegd.
14 S. LUST, o.c., p. 89.
15 G.BAETEMAN,  Recente hervormingen met betrekking tot  de werking en de bevoegdheid van de 
Raad van State, in Liber amicorum PAUL DE VROEDE, Kluwer, 1994, 23-24.
16 Cass. 20 december 2007, Verenigde kamers, AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, Pas., 2007, nrs.655 
en 656, met conclusie advocaat-generaal T.WERQUIN.



Nr. 365 - 30.5.11 HOF VAN CASSATIE 1427 

overheid gebonden te zijn.
De bestreden akte moet dus bestaan in een weigering door de overheid om een welom-
schreven  plicht  uit  te  voeren  die  beantwoordt  aan  een  subjectief  recht  waarvan  de 
verzoeker stelt titularis te zijn. Dit veronderstelt een geheel gebonden bevoegdheid van de 
overheid, dit wil zeggen “dat alle voorwaarden waarvan de uitoefening van de bevoegd-
heid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd zodat de overheid over 
geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt17.
De onbevoegdheid van de Raad van State kan echter niet enkel afgeleid worden uit het  
feit dat de nietigverklaring van de bestreden handeling een weerslag zou kunnen hebben 
op het bestaan of de uitoefening van burgerlijke of politieke subjectieve rechten.
Uw Hof heeft in een vaststaande rechtspraak in die zin geoordeeld, zowel voor wat de 
bevoegdheid van hoven en rechtbanken betreft18 als wat de bevoegdheid van de Raad van 
State betreft19 20. 
Ook blijft de Raad van State bevoegd wanneer het ontstaan van een subjectief recht eigen-
lijk afhangt van een voorafgaande beslissing van de administratieve overheid die, wat die 
beslissing betreft, over een dicretionaire bevoegdheid beschikt, ook al is deze bevoegd-
heid op bepaalde vlakken gebonden21.
Bijzondere wettelijke bepaling betreffende de bevoegdheid.
4.4. De bevoegdheid van de Raad van State is echter residuair in die zin dat zij niet enkel  
moet ingepast worden in de Grondwettelijke bevoegdheidsverdeling, maar dat bovendien 
de Raad niet aan bod komt wanneer een andere jurisdictionele beroepsmogelijkheid open-
staat met hetzelfde onderwerp of wanneer de rechtszoekende bij de gewone rechter terecht 
kan en daar hetzelfde resultaat kan bekomen22.
Binnen de geschillen met betrekking tot een handeling of reglement van een administra-
tieve overheid is het dus van belang een onderscheid te maken naargelang er al dan niet  
een bijzondere wettelijke bepaling bestaat die voor de rechtscolleges van de rechterlijke 
orde een ander beroep in betwiste zaken heeft ingericht dat tot een gelijkwaardig resultaat  
kan leiden als het beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State. Indien zulke wette -
lijke bepaling bestaat zal de Raad van State zich onbevoegd moeten verklaren23.
4.4.1.Reeds in de conclusie van procureur-generaal CORNIL vóór het arrest van 8 januari 
195324 werd gesteld dat wanneer een eis tot nietigverklaring bij de Raad van State wordt 
aanhangig gemaakt het de Raad van State behoort na te gaan of het voorwerp van het  
verzoekschrift  niet  binnen de bevoegdheid van de rechterlijke overheden valt.  Te dien 
einde moet  men nagaan of de aanvrager,  in het arsenaal der wetten,  geen contentieus 
verhaal  voor  het  justitieel  gerecht  vindt  dat  van  aard  is  hem  dezelfde  uitslag  te 
verschaffen.
Uw Hof  volgde  deze  redenering  en  oordeelde  dat  de  omstandigheid  dat  de  wet  een 
contentieus  verhaal  heeft  ingericht,  onderscheiden  van  datgene  tot  nietigverklaring 

17 S.LUST, o.c, p. 89.
18 Cass. 16 januari 2006, AR C.05.0057.F, AC, 2006, nr. 37.
19 Cass. 13 februari 2004, verenigde kamers, AR C.03.0428.F en C.03.0455.F, AC 2004, nr. 81 met 
conclusie  advocaat-generaal  T.WERQUIN;  Cass.  27 april  2007,  verenigde  kamers,  AR C.06.340.N, 
Pas., 2007, nr. 216; Cass. 20 december 2007, verenigde kamers; AR C.06.0574.F en C.06.0596.F, 
Pas., 2007, nrs. 655 en 656, met conclusie advocaat-generaal T.WERQUIN; Cass. 11 juni 2010, vere-
nigde kamers, AR C.09.0074.N.
20 Cass. 8 november 1996, verenigde kamers, AR C.94.0436.N, AC, 1996, nr. 425.
21 S. LUST, o.c., p. 89.
22 S. LUST, Rechtsherstel door de Raad van State, Die Keure, 2000, 204-205.
23 Conclusie advocaat-generaal VELU vóór Cass. 10 april 1987, AC 1986-87, nr. 477.
24 Cass. 8 januari 1953, met conclusie van procureur-generaal CORNIL, AC 1953, 277.
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wegens  machtsoverschrijding  en van  aard tot  een gelijkwaardige  uitslag aanleiding te 
geven, die de bevoegdheid tot nietigverklaring van de Raad van State uitsluit, degene bij  
wie een verhaal tot nietigverklaring aanhangig is gemaakt teneinde zijn bevoegdheid na te  
gaan zelf moet navorsen of de wet een ander verhaal heeft voorzien25. 
4.4.2. De notie “gelijklopend beroep” of “recours parallèle” werd ontleend aan het Frans  
publiek recht, maar kreeg in het Belgisch publiek recht een toepassing die geheel afwijkt  
van wat in het Frans recht werd bedoeld.
In het Frans publiek recht wordt gelijklopend beroep geacht te bestaan wanneer een ander  
jurisdictioneel  beroep  bestaat  dat  bij  wijze  van  rechtstreekse  vordering  toelaat  de 
gewraakte bestuursdaad te vernietigen of de uitvoering ervan onmogelijk te maken. Aan 
de Franse rechtszoekende die door een ander proceduremiddel dan het beroep wegens  
machtsoverschrijding,  hetzelfde belang met  dezelfde waarborgen en hetzelfde resultaat  
jurisdictioneel kan laten bekrachtigen is de mogelijkheid ontzegd om een beroep wegens  
machtsoverschrijding in te stellen. De gelijkwaardigheid zowel wat de uitwerking als wat  
de jurisdictionele waarborgen van het proceduremiddel betreft is dus een bestaansvoor-
waarde van het dubbel beroep26.
De  parlementaire  voorbereidende  werken  die  aanleiding  gaven  tot  de  wet  van  23 
december  1946  tot  instelling  van  de  Raad  van  State  wijzen  op  een  interpretatie  die 
aanzienlijk afwijkt van deze die in het Frans publiek recht wordt gehanteerd. Daar werd  
een “gelijklopend verhaal” gedefinieerd als een situatie waarin een partij benadeeld door  
een voor onwettelijk verklaarde daad voldoening kan bekomen door een wettelijk inge-
richt verhaal in te spannen voor een rechtsprekend college (une jurisdiction judiciaire)27.
Eigenlijk komt dit neer op de hypothese waarbij een uitzonderlijke wetsbepaling voorziet 
in de bevoegdheid van de gewone rechtbanken om van deze betwisting kennis te nemen. 
Dergelijke uitdrukkelijke toewijzing van rechtsmacht sluit de bevoegdheid van de Raad 
van State immers uit. De Raad van State zal in dat geval het annulatieverzoek niet kunnen 
ontvankelijk verklaren,  niet omdat er een gelijklopend beroep bestaat voor de gewone 
rechtbanken, maar wel omdat de Raad in dat geval zonder rechtsmacht is28.
4.4.3. Vereist is dus dat de wet een jurisdictioneel beroep mogelijk maakt tegen de akte of  
de beslissing zelf29.
De bevoegdheid van de Raad van State zal hierbij uitgesloten zijn, omdat de wetgever in  

25 Zie en vgl. Cass. 10 april 1987, AC 1986-1987, waarin werd geoordeeld dat een bij de Raad van 
State ingediend annulatieberoep waarin de vernietiging van een koninklijk besluit tot benoeming van 
een burgemeester wordt gevorderd op grond dat de benoeming heeft plaatsgehad met schending van 
de uit de Grondwet voortvloeiende regeling van het taalgebruik, en waarin geen herstel van een op 
onrechtmatige wijze gekrenkt  recht wordt gevorderd, niet tot werkelijk en rechtstreeks onderwerp 
heeft een betwisting over subjectieve rechten waarvan alleen de rechterlijke macht kennis kan nemen. 
Op dit stuk voorziet geen enkele bijzondere wettelijke bepaling in enig rechtsmiddel bij de rechter-
lijke macht dat kan leiden tot een resultaat dat gelijkwaardig is aan dat van het annulatieberoep zodat  
de Raad van State bevoegd is om van het annulatieberoep kennis te nemen., In Cass. 13 februari 2004 
Cass. 13 februari 2004, AR C.03.0428.F en C.03.0455.F werd geoordeeld dat het werkelijk en recht-
streeks doel van het beroep de nietigverklaring is van een akte waarbij de administratieve toestand 
van  verweerder  wordt  gewijzigd  en  dat  het  beroep  strekt  tot  het  herstel  van  verweerder  in  die 
toestand. Verweerder kan dat doel niet bereiken door zich tot de rechtbanken van de rechterlijke orde  
te wenden. De omstandigheid dat de nietigverklaring van de bestreden akte een weerslag kan hebben 
op het  subjectief  recht  van verweerder  op het  behoud  van wachtgeld,  doet  geen afbreuk aan de  
bevoegdheid van de Raad van State.
26 A.MAST, Het gelijklopend beroep als onontvankelijkheidsgrond van het beroep tot nietigverklaring 
wegens machtsoverschrijding, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, 1947, 107.
27 Parl. Besch, Senaat, B.Z. 1946, nr. 58, p. 5.
28 Les Novelles, Le Conseil d’Etat, p. 220.
29 Les Novelles, Le Conseil d’Etat, p. 221.
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die specifieke gevallen heeft willen vermijden dat tegelijk de gewone rechtbanken en de 
Raad van State zouden bevoegd zijn.
De  wet  kan  uitdrukkelijk,  in  een  specifieke  wetsbepaling,  de  gewone  rechtbanken 
bevoegd verklaren om kennis te nemen van het beroep tegen administratieve akten.
Waar de wetgever in sommige gevallen weinig ruimte voor discussie heeft gelaten door 
uitdrukkelijk te voorzien tegen welke beslissingen beroep bij de rechter mogelijk is, werd 
dit in andere gevallen op een meer indirecte manier geformuleerd.
Zo kan in een specifieke wetsbepaling aan de gewone rechtbanken de bevoegdheid toege-
kend worden om kennis te nemen van een bepaald administratief contentieux. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij artikel 580,8° Ger.W. krachtens dewelke de arbeidsrecht-
bank onder andere kennis neemt van de geschillen betreffende de wet tot instelling van  
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de geschillen betreffende de wet tot instelling 
van het recht op bestaansminimum, meer bepaald wat de toekenning, de herziening, de 
weigering en de terugbetaling betreft en de toepassing van de administratieve sancties,  
idem voor wat  betreft  de geschillen betreffende de wet  tot  instelling van het recht op  
maatschappelijke integratie.
Dergelijke wetsbepaling geeft de arbeidsrechtbanken de bevoegdheid kennis te nemen van 
alle geschillen die zich met betrekking tot deze wet voordoen, ongeacht of dit gericht is 
tegen een beslissing van de administratieve overheid genomen krachtens diens discretio-
naire bevoegdheid of niet.
4.5.  De  zaak  die  thans  voorligt  heeft  betrekking  op  artikel  580,1°  Ger.W.  krachtens 
hetwelk de arbeidsrechtbank kennis neemt van geschillen betreffende de verplichtingen 
van de werkgevers opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid.
De Raad van State verklaarde zich zonder rechtsmacht door te oordelen dat “de beslissing  
van de RSZ over de vrijstelling of vermindering van bijdrageopslagen en verwijlintresten 
een  aspect  is  van  de  ruimere  problematiek  van  de  verplichtingen  van  de  werkgevers 
inzake de betaling van bijdragen”.
Het  enig middel  voert  aan dat artikel  580,1°  Ger.W. niet  de bevoegdheid  inhoudt  tot  
beoordeling van de discretionaire beslissing van de RSZ om al dan niet de bijdrageop-
slagen en verwijlinteresten op te vorderen.
Kern van de thans voorliggende betwisting is dan ook te weten wat de draagwijdte is van 
artikel 580,1° eerste lid Ger.W. 
4.6. Eén van de belangrijkste verplichtingen voor de werkgevers opgelegd door de wetge-
ving inzake sociale zekerheid is de verplichting van de werkgever tot het betalen van soci-
alezekerheidsbijdragen.
Zij worden betaald aan een overheidsinstelling – de RSZ – die ze verdeelt overeenkomstig  
wettelijke  regelingen,  tussen andere overheidsinstellingen.  Deze instellingen gebruiken 
ze, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van andere overheids- of door de overheid 
gemachtigde particuliere instellingen – om onder de door de wet bepaalde voorwaarden 
uitkeringen toe te kennen aan de door de wet aangewezen gerechtigden30.
4.6.1. Wanneer de werkgever de socialezekerheidsbijdragen die hij verschuldigd is niet 
binnen de wettelijk voorziene termijnen aan de RSZ heeft gestort, is de werkgever krach-
tens  artikel  28§1 van  de RSZ-wet  een bijdrageopslag  en  verwijlinterest  verschuldigd,  
waarvan het bedrag en de voorwaarden van toepassing bij koninklijk besluit worden vast-
gesteld.
Artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit31 bepaalt dat op de bijdragen die niet betaald zijn 

30 Zie de conclusie van advocaat-generaal H. LENAERTS vóór Cass. 17 mei 1978, AC 1978, 1092.
31 KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de  
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binnen de vastgestelde termijnen, de werkgever een bijdrageopslag van 10 procent van het  
bedrag en een verwijlinterest van 7 procent per jaar verschuldigd is.
Ook de betaling van de bijdrageopslagen en de nalatigheidsinteresten is door en krachtens  
de wet geregeld en de opbrengst ervan dient mede ter financiering van de sociale zeker -
heid.
Uw Hof oordeelde bij arrest van 17 mei 197832 dat de socialezekerheidsbijdragen het door 
de wet vastgestelde en verplicht te betalen aandeel van de werkgevers en de werknemers  
vormen in de financiering van een sociale openbare dienst en de bijdrageopslag en de 
nalatigheidsinterest sancties zijn om de regelmatige betaling van de sociale zekerheidsbij -
dragen te verzekeren; de opbrengst ervan behoort mede tot de geldmiddelen waarover de 
sociale zekerheid beschikt en de bedragen dienen om de goede werking van de openbare 
dienst te waarborgen.
Het betalen van deze opslagen en interesten wordt dus zowel door de wetgever als door 
Uw Hof aanzien als een “burgerlijke sanctie”. In zijn conclusie vóór dit arrest stelde toen-
malig advocaat-generaal H. Lenaerts dat de benaming “administratieve sancties” duide-
lijker tot uitdrukking zou brengen dat zij de goede werking van de openbare dienst waar -
borgen door de niet-naleving van de financieringsvoorschriften te sanctioneren. Worden 
de bijdragen niet of zelfs niet tijdig betaald, dan kunnen ook de uitkeringen niet regel -
matig worden uitbetaald en dan komt uiteraard het normaal functioneren van de sociale  
zekerheid in het gedrang. De opzet van de bijdrageopslag en de nalatigheidsinterest is de 
werkgevers ertoe dwingen hun financiële verplichtingen stipt na te komen.
Deze sancties zijn verschuldigd door het enkele feit dat de werkgever de sociale-zeker-
heidsbijdragen  niet  binnen  de  voorgeschreven  termijn  betaalt  en zijn  dus  rechtstreeks 
krachtens de wet toepasselijk, zonder dat daarvoor een voorafgaande administratieve of 
rechterlijke beslissing vereist is. 
Het zijn dus geen sancties die opgelegd worden door een bestuursoverheid of een instel-
ling die met de uitvoering van de betrokken wetgeving is belast. Evenmin zijn het sancties 
die door de rechter worden opgelegd. 
Wanneer de werkgever weigert de bijdrageopslag en de verwijlinterest te betalen, zal de 
RSZ een vordering tot betaling instellen. Wanneer de werkgever weigert de bijdrageop-
slag en de verwijlintrest te betalen, stelt de RSZ een vordering tot betaling in. Deze vorde-
ring doet een geschil tussen de Rijksdienst en de werkgever ontstaan over de verplichting  
van deze laatste om de krachtens de sociale-zekerheidswetgeving verschuldigde bedragen 
te betalen. Om van dit geschil kennis te nemen is de arbeidsrechtbank bevoegd, overeen-
komstig artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Uw Hof oordeelde bij arrest van 19 december 197333 dat de RSZ wettelijk verplicht is de 
betaling hiervan te vorderen en hiervan slechts in de gevallen bepaald bij artikel 55 van  
het Uitvoeringsbesluit kan afzien.
4.6.2. Krachtens dat artikel 55,§1 mag de RSZ onder de voorwaarden bepaald door zijn  
beheerscomité  en goedgekeurd  door de Minister  van Sociale  Voorzorg,  afzien van de  
toepassing van de bijdrageopslagen en verwijlinteresten bedoeld bij artikel 54, eerste lid  
wanneer  de bijdragen betaald werden voor het einde van het kwartaal  volgend op dat  
waarop zij betrekking hebben. De RSZ mag ook afzien van voormelde burgerlijke sanc-
ties wanneer de werkgever aantoont dat hij wegens behoorlijk bewezen overmacht, onmo-
gelijk zijn verplichtingen heeft kunnen nakomen binnen de vastgestelde termijn.

besluitwet  van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders  (BS 5 
december 1969).
32 Cass. 17 mei 1978, AC 1978, 1092, met conclusie van advocaat-generaal H. LENAERTS.
33 Cass. 19 december 1973, AC 1973-74, 453.
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Krachtens  artikel  55,§2  van  hetzelfde  besluit  kan  de RSZ wanneer  de  werkgever  het 
bewijs levert dat de niet-betaling van de bijdragen binnen de reglementaire termijnen aan 
uitzonderlijke  omstandigheden  toe te  schrijven is,  het bedrag van de bijdrageopslagen  
verminderen met ten hoogste 50 procent en het bedrag van de nog verschuldigde verwij-
linteresten met ten hoogste 25 procent.
Die vermindering kan op 100 procent respectievelijk 50 procent gebracht worden wanneer  
de werkgever het bewijs levert dat hij op het ogenblik dat de schuld eisbaar werd een  
vaste  en eisbare schuldvordering bezat ten opzichte van het Rijk of een andere in §3,  
eerste lid vermelde  instelling.  Deze vermindering kan eveneens gebeuren wanneer  het 
beheerscomité bij een met eenparigheid van stemmen getroffen gemotiveerde beslissing 
aanvaardt  dat  zulke  vermindering,  wegens  dwingende  billijkheidsredenen  of  wegens 
dwingende redenen van nationaal of gewestelijk economisch belang, bij wijze van uitzon-
dering, verantwoord is.
4.6.3. De beslissing van de RSZ om de bijdrageopslagen of verwijlinteresten niet op te  
vorderen is een discretionaire beslissing. 
Uw Hof oordeelde bij arrest van 12 september 200534 dat wanneer aan de voorwaarden is 
voldaan deze bepalingen de RSZ niet verbieden de bijdrageopslag en de verwijlinterest te 
vorderen, maar hem alleen de mogelijkheid laten deze niet te vorderen.
Het  behoort  alleszins  niet  tot  de  bevoegdheid  van  de  rechter  de  RSZ een  dergelijke 
afstand op te leggen. De beslissing van de RSZ om de bijdrageopslagen en interesten al 
dan niet op te vorderen is een discretionaire beslissing.
4.6.4. In zijn conclusie vóór het arrest van 17 mei 197835 wees toenmalig advocaat-gene-
raal Lenaerts erop dat hij “er weliswaar persoonlijk de voorkeur zou aan geven om de 
beslissing van de Rijksdienst  om af te zien van de betaling van de sancties onder de  
controle van de arbeidsgerechten te brengen, maar dat het begrijpelijk is dat het Hof er  
anders  over  beslist  heeft  omdat  de  wet  zelf  bepaalt  dat  de  Rijksdienst  vrijstelling  of  
vermindering mag verlenen, dit wil zeggen omdat zij aan de Rijksdienst uitdrukkelijk de 
bevoegdheid heeft gegeven te oordelen of de sanctie al dan niet moet worden opgelegd.  
De werkgever heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke vrijstelling, ook al bevindt hij 
zich in de bij koninklijk besluit bepaalde voorwaarden, omdat de Koning, volgens de wet, 
niet  vaststelt  onder  welke  voorwaarden  de  werkgever  de  opslag  en  de  interest  niet  
verschuldigd is, maar onder welke voorwaarden de Rijksdienst er niet toe verplicht is  
betaling te vorderen. Met andere woorden, de wet verleent geen recht aan de werkgever 
die de weigering van de Rijksdienst aanvecht, maar een recht aan deze laatste en tevens de 
bevoegdheid om daar al dan niet gebruik van te maken.
Wanneer aan de RSZ dus de mogelijkheid wordt gegeven zelf te oordelen of al dan niet  
wordt  afgezien van het invorderen van de door de wet  opgelegde bijdrageopslagen en 
verwijlinteresten, wordt hiermee aan de openbare dienst een beoordelingsvrijheid toege-
kend die in het belang van de overheid is ingesteld, die er in de eerste plaats moet over  
waken dat de financiering van de sociale zekerheid niet in het gedrang komt. Deze moge -
lijkheid werd niet ingesteld in het belang van de bijdrageplichtige werkgever die dus geen  
recht op een kwijtschelding of vermindering kan laten gelden ook niet wanneer hij aan de 
in het koninklijk besluit vermelde voorwaarden voldoet. 
4.7.  Het feit  dat de beslissing die door de administratie wordt  genomen steunt op een 
discretionaire bevoegdheid, verhindert op zich niet dat de rechter van een geschil dat hier-
over gerezen is kennis neemt.
4.7.1. Noch het beginsel van de scheiding der machten, noch de “soevereine” beslissings-

34 Cass. 12 september 2005, AR S.05.0006.N, AC 2005, nr. 423.
35 Cass. 17 mei 1978, AC 1978, 1081-1092, met conclusie van advocaat-generaal LENAERTS.
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macht van de administratie belet de controle van de rechter op de administratieve hande-
ling. Vereist is alleen dat de rechter hierbij de grenzen van zijn bevoegdheid niet over-
schrijdt36.
Het waarborgen van de scheiding der machten houdt onder meer in dat de rechter zich  
moet beperken tot de taken die eigen zijn aan zijn functie: de rechter spreekt recht. Hij  
stelt in concrete gevallen vast wat rechtmatig is en wat niet, en neemt in voorkomend  
geval de nodige maatregelen om rechtsschendingen te herstellen of, als dat niet meer kan,  
te vergoeden. Het is hem evenwel verboden om zich in de plaats te stellen van de over -
heid, om handelingen van actief bestuur te stellen, om zijn beoordeling in de plaats te  
stellen van die van de overheid, althans met betrekking tot aspecten die tot de vrije beoor-
deling van de overheid behoren.
De scheiding der machten belet niet dat de rechter zowel de externe als de interne legali -
teit van het overheidshandelen controleert, zolang hij maar niet raakt aan de discretionaire 
bevoegdheid van de overheid37. 
Uw Hof oordeelt dat het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een 
beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt  
zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt  
lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet  gestelde grenzen.  De Rechterlijke 
macht  is  bevoegd om een door  het  bestuur  bij  de  uitoefening  van  zijn  niet-gebonden 
bevoegdheid  begane  onrechtmatige  aantasting van  een subjectief  recht  zowel  te  voor-
komen  als  te  vergoeden,  maar  mag  daarbij  aan  het  bestuur  zijn  beleidsvrijheid  niet 
ontnemen en vermag zich niet in de plaats van het bestuur te stellen38.
De omvang van  de  toetsing  door  de  rechter  wordt  dus  bepaald door  de aard van  de 
bevoegdheid van het bestuur39. 
4.7.2.  Uw Hof  heeft  herhaaldelijk  geoordeeld  dat  een terughoudende  toetsing  op zijn 
plaats is en de rechter de bestuurlijke vrijheid moet respecteren40.

36 Conclusie advocaat-generaal LENAERTS vóór Cass. 17 mei 1978, AC 1978, 1083-1084.
37 S. LUST, Naar de gewone rechter of naar de Raad van State, in Gerechtelijk Privaatrecht, reeks 
Themis, 2000-2001, Die Keure, 2001, p. 83.
38 o.a.  Cass.  4  maart  2004,  AC C.03.0346.N-C.03.0448.N-C.03.0449.N,  AC,  2004,  nr.  124,  met 
conclusie advocaat-generaal G. DUBRULLE.
39 Traditioneel  wordt  hier een onderscheid gemaakt  tussen discretionaire  en gebonden bevoegd -
heden. Er is sprake van een gebonden bevoegdheid indien een rechtsregel de inhoud en/of het voor -
werp bepaalt van de beslissing die het bestuur moet  nemen indien de gestelde voorwaarden zijn 
vervuld. Vermits de inhoud van het besluit volledig wordt gedicteerd door de toepasselijke wettelijke 
bepaling is de taak van de rechter bij de wettigheidscontrole vrij eenvoudig. De rechter gaat na of het 
bestuur de wet heeft toegepast en het enige juiste besluit heeft genomen. Is dat niet het geval dan kan 
de rechter de juiste interpretatie van de wettelijke norm vastleggen.
In  veel  gevallen  is  evenwel  sprake  van  een  beleidsvrijheid  of  discretionaire  macht  waarbij  de  
wetgever aan het bestuur een zekere vrijheid geeft in het raam van de uitoefening van de toegekende  
bevoegdheid en waarbij het bestuur de oplossing kan kiezen die hem het meest gepast lijkt binnen de  
grenzen van de wet. In dat geval zal de beleidsvrijheid van het bestuur slechts het voorwerp uitmaken 
van een marginale toetsing waarbij de rechter nagaat of het besluit niet “kennelijk onredelijk” is.
40 Zo oordeelde Uw Hof: 
-  bij  arrest  van  29  januari  1981(Cass,  29 januari  1981,  AC,  1981,  nr.  315.)  dat  het  feit  dat  de 
beslissing van het beheerscomité een handeling van een administratieve overheid is, niet tot gevolg 
heeft de toetsing van de wettigheid van deze beslissing, die de wettigheid van de beslissing van de  
gewestelijk directeur conditioneert, te onttrekken aan de bevoegdheid van de Rechterlijke macht en 
de rechter hierbij de bevoegdheid heeft na te gaan of het comité bij de uitoefening van die taak, zijn 
macht niet heeft overschreden of afgewend of een andere rechtsregel heeft geschonden.
- bij arrest van 2 februari 1998 (Cass. 2 februari 1998, AR S.97.0099.N; AC 1998, nr. 57, bevestigd 
door Cass. 14 december 1998, AR S. 98.0036.N) dat wanneer de arbeidsrechtbank bevoegd is om 
kennis te nemen van een geschil nopens een beslissing van de werkloosheidsdirecteur tot uitsluiting 
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Ook het Grondwettelijk Hof heeft, onder andere bij arrest nr.207/2004 van 21 december 
2004 en arrest  nr.82/2007 van 7 juni  2007 geoordeeld  dat de omvang van de aan de  
arbeidsrechtbank toegekende controle mede bepaald wordt door de aard van de aan de 
Rijksdienst  toekomende  bevoegdheid,  die  wat  de  verzaking  aan  een  schuldvordering 
betreft wordt beschouwd als een discretionaire bevoegdheid die des te ruimer is daar de  
betrokkene  geen  enkel  subjectief  recht  op  verzaking  heeft.  Bij  zijn  controle  mag  de 
rechter zich niet begeven op het terrein van de opportuniteit vermits dit onbestaanbaar zou 
zijn met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen de administratie en de rechts-
colleges.
4.7.3. Indien dus de rechtbank krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling bevoegd is om 

van het genot van werkloosheidsuitkeringen van een werknemer, overeenkomstig artikel 154 Werk-
loosheidsbesluit de arbeidsrechtbank een toetsing met volle rechtsmacht uitoefent op die beslissing 
en alles wat onder de beoordeling valt van de directeur onder de controle van de arbeidsrechtbank 
valt,  behoudens wanneer een bijzondere bepaling uitdrukkelijk aan de directeur een discretionaire 
bevoegdheid toekent  omtrent een te nemen beslissing,  in welk geval  de rechter de directeur zijn 
beoordelingsvrijheid niet mag ontnemen en niet in zijn plaats mag treden.
- bij arrest van 24 januari 2000 (Cass. 24 januari 2000, AR S.99.0057.N, AC 2000, nr. 61. Zie ook in 
dit verband met bestaansminimum Cass. 27 september 1999, AR S.98.0138.N;  AC 1999, nr. 486.) 
werd dit standpunt bevestigd en verder uitgewerkt in die zin dat werd gesteld dat inzake een geschil  
over het recht op werkloosheidsuitkering de arbeidsrechtbank een toetsing met  volle  rechtsmacht 
uitoefent op de beslissing van de directeur en het aan de rechter toekomt de aangevochten beslissing 
op  haar  wetmatigheid  te  toetsen,  wat  hem toelaat  in  de  beoordeling  van  de  feiten  te  treden  en 
uitspraak te doen over het recht van de werkloze; dat slechts wanneer een wetsbepaling aan de direc-
teur  een  discretionaire  en  onaantastbare  beoordelingsbevoegdheid  toekent  omtrent  een  te  nemen 
beslissing, de rechter de directeur zijn beoordelingsbevoegdheid niet mag ontnemen en niet in zijn 
plaats mag treden.
- In diverse andere arresten (Zie Cass. 4 maart 2004 AR C.03.0346.N en C.03.0448.N, AC, 2004, nr. 
124.)  werd geoordeeld  dat  wanneer  een geschil  betrekking  heeft  op  een beslissing  die  door  het 
bestuur werd genomen op grond van zijn discretionaire bevoegdheid, het bestuur beschikt over een 
beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn 
bevoegdheid  uitoefent en de meest  geschikt  lijkende oplossing te  kiezen binnen de door  de wet  
gestelde grenzen.
De administratie mag bij de uitoefening van haar soevereiniteit weliswaar geen subjectieve rechten 
krenken, maar dit belet toch niet dat ze zelf zal oordelen hoe ze haar macht uitoefent, en dat, te dien 
aanzien, de rechter haar dan ook geen bevel te geven heeft.
De rechterlijke macht mag aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid niet ontnemen en zich aldus 
in de plaats van het bestuur te stellen (Cass. 19 april 1991, AR 7140, nr. 436.) maar is wel bevoegd  
om een door het bestuur bij de uitoefening van die discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatig  
geachte aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden(Cass. 1 oktober  
2007, AR C.06.0682.N).
-  Zo ook oordeelde uw Hof  in  een arrest van 11 december 2006 (Cass, 11 december 2006, AR 
S.06.0016.N,  Pas.,  2006,  nr.  637.)  dat  de  omvang van de  krachtens artikel  580,  8°,  b),  van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de arbeidsrechtbank toegekende bevoegdheid, mee wordt bepaald door de 
aard van de aan het bestuur toekomende bevoegdheid. Artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli  
1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag kent aan de minister of zijn ambtenaar een discre-
tionaire bevoegdheid toe: aan de minister of zijn ambtenaar wordt de vrijheid gelaten te beoordelen  
wanneer een afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigenswaardige gevallen opportuun is.
Daar de betrokkene geen subjectief recht op de afwijking heeft, is de aan de minister of zijn ambte -
naar toevertrouwde beoordelingsbevoegdheid des te ruimer.
De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister of zijn 
ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire bevoegdheid, is welis-
waar bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van de bestreden beslissing, en na te gaan of  
de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig  
heeft gehandeld, maar vermag niet aan het bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich 
aldus in de plaats van het bestuur te stellen.
Dit standpunt werd bevestigd bij Cass. 28 januari 2008, AR S.07.0045.N.
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kennis te nemen van geschillen met betrekking tot een welbepaalde materie, is de recht-
bank ook bevoegd om kennis te nemen van (betwistingen over) discretionaire beslissingen 
van het bestuur met betrekking tot die materie. Enkel de omvang van de controle is hierbij  
beperkt.
4.8. Wanneer de wet  echter niet  in een uitdrukkelijke wetsbepaling een jurisdictioneel  
beroep mogelijk maakt tegen de administratieve akte of beslissing, volstaat de mogelijk-
heid om in het kader van een geschil  dat behoort tot  de bevoegdheid  van de gewone  
rechter bij toepassing van artikel 159 GW de onwettigheid van een administratieve hande-
ling in te roepen niet om de rechstmacht van de Raad van State uit te sluiten41. 
"Si l’exception d’illégalité suffisait à écarter la compétence du Conseil d’Etat, l’article 9  
(14) serait sans portée puisque l’article 107 (159) de la Constitution permet de former  
devant les cours et tribunaux, une exception d’illégalité à l’égard de tous les arrêtés et 
règlements généraux, provinciaux et locaux…L’exception d’illégalité tend seulement à la 
non-application de l’acte dans le seul cas d’espèce dont le juge est saisie; le recours en 
annulation tend à la complète mise à néant de l’acte, mise à néant qui profitera même au  
tiers.  Il  y  a  là,  à  la  fois,  une  différence  d’objet  juridique  et  une  différence  d’effets 
pratiques. L’insuffisance de la garantie offerte par l’exception d’illégalité a été une des  
raisons principales de l’institution du Conseil d’Etat42-43."
In zoverre de rechter kennis neemt van de administratieve beslissing via de wettigheids-
toets op grond van artikel 159 GW levert dit immers nog geen autonoom jurisdictioneel 
beroep op voor de rechtszoekende maar blijft dit beperkt tot een zijdelingse vorm van  
rechtsbescherming. De rechter kan dan een onwettig overheidsoptreden maar beteugelen 
indien en voorzover het legaliteitsprobleem bij hem wordt opgeworpen in het raam van 
een geschil  dat  tot  zijn  bevoegdheid  behoort.  Dit  betekent,  wat  de burgerlijke  rechter 
betreft, dat een beroep op artikel 159 GW bij wijze van exceptie moet kaderen binnen het  
aan de rechter voorliggende geschil  omtrent de schending van een subjectief recht dat  
krachtens de artikelen 144 en 145 van de Grondwet tot zijn bevoegdheid behoort44.
In de rechtsleer wordt weliswaar betoogd dat, hoewel het resultaat van een vordering voor  
de hoven en rechtbanken op grond van de artikelen 144 en 145, gecombineerd met artikel  
159 GW, dan niet hetzelfde mag zijn als een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van  
State, in die zin dat aangenomen wordt dat de hoven en rechtbanken niet de mogelijkheid 

41 Het annulatieberoep bij  de Raad van State werd destijds juist ingevoerd als aanvulling op de  
rechtsbescherming tegen de administratieve overheid die op dat ogenblik door de hoven en recht-
banken werd geboden. Deze bijkomende rechtsbescherming was nodig gebleken omdat  hoven en 
rechtbanken zich vaak erg terughoudend opstelden bij de toetsing van bestuurshandelingen waardoor 
gedupeerde  burgers  vaak  geen  herstel  konden  bekomen  van  hun  door  die  bestuurshandeling 
gekrenkte rechten. Aan de Raad van State werd de bevoegdheid gegeven om bij wijze van rechtsher -
stel, onwettige overheidshandelingen te vernietigen, dit wil zeggen hen voor het verleden en voor de  
toekomst  uit  de  rechtsordening  te  verwijderen,  zodat  zij  geacht  moeten  worden  nooit  te  hebben 
bestaan en geen rechtsgevolgen te hebben gehad. Traditioneel neemt men aan dat de rechtsmacht van  
de Raad van State ook tot deze ene sanctie beperkt is.(Zie ter zake S. LUST, Rechtsherstel door de 
Raad van State, Die Keure, 2000, 216-217.)
42 C. HUBERLANT, Le Conseil d’Etat et les compétences spéciales attribuées au pouvoir judiciaires, JT 
1953, p. 577.
43 Dit verschil in uitwerking wordt duidelijk wanneer het gaat over de toepassing van een algemeen 
reglement. Wanneer de rechtszoekende op grond van artikel 159 GW de onwettigheid van dit regle-
ment inroept kan de rechter dit reglement onwettig bevinden en buiten toepassing verklaren in het 
concrete geding dat hij behandelt. De vernietiging van het reglement dat via een annulatieverzoek bij 
de Raad van state wordt benaarstigd, reikt uiteraard veel verder gezien de vernietiging ervan erga 
omnes zal gelden.
44 K. LEUS en B. MARTEL, “De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet. Procedurele bena-
dering – de toepassing van artikel 159 GW als exceptie” in, De wettigheidstoets van artikel 159 van 
de Grondwet, Die Keure, 2010, nr. 52, zie ook, S. LUST, o.c., p. 78.
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hebben  op  grond  van  voornoemde  artikelen  overheidshandelingen  te  vernietigen,  het 
duidelijk is dat de vordering voor  de betrokkenen wel  hetzelfde feitelijk resultaat kan  
hebben, inzonderheid wanneer het individuele beslissingen betreft.
Een  onwettigheidsverklaring  van  een  individuele  beslissing  zal  dan  in  wezen  niet 
verschillen van de vernietiging ervan. Individuele besluiten gelden immers individueel: er  
zijn geen andere partijen bij betrokken dan de overheid en de persoon waarvan de rechts-
toestand (al dan niet) wordt gewijzigd door het besluit dat de overheid wenst toegepast te 
zien45.
4.9. Wanneer de wet geen uitdrukkelijke bevoegdheid toekent aan de rechter om kennis te 
nemen van een beroep tegen een discretionaire administratieve beslissing kan de rechter 
hiervan desgevallend wel kennis nemen op grond van de theorie van de “onscheidbare 
handelingen” of de “actes non-détachables”, met andere woorden administratieve beslis-
singen die niet kunnen afgescheiden worden van de beslissing waartegen een beroep bij 
de rechterlijke macht was voorzien.
4.9.1. In dit verband kan verwezen worden naar het arrest van 29 januari 198146 dat uw 
Hof in verenigde kamers wees.
Uw Hof was gevat van een voorziening tegen een arrest van de Raad van State die zich 
zonder rechtsmacht had verklaard op grond van artikel 580,2° Ger.W. krachtens hetwelk  
de  arbeidsrechtbank  bevoegd  is  kennis  te  nemen  van  uit  de  werkloosheidswetgeving 
voortvloeiende geschillen betreffende rechten en verplichtingen van werknemers, en deze 
bevoegdheid zich niet alleen uitstrekt tot de beslissing van de gewestelijk directeur die 
betrekking heeft op de toekenning, beperking of ontzegging van het recht op werkloos-
heidsuitkeringen, maar ook over de (voorafgaande) toelating van het beheerscomité die, 
ter zake, opgaat in de eerstgenoemde beslissing.
In zijn conclusies wees Procureur-generaal DUMON erop dat er in casu twee beslissingen 
voorliggen namelijk eerst een beslissing van het beheerscomité van de RVA, dat besliste 
dat  bepaalde werknemers  geen  werkloosheidsuitkeringen  konden  ontvangen  omdat  zij 
deel  uitmaakten  van een stakende arbeidseenheid,  en vervolgens  de beslissing van de  
gewestelijk directeur die daaropvolgend werknemers uitsloot van het recht op werkloos-
heidsuitkeringen.
Hij stelde dat wanneer de Grondwet of de wet bevoegdheid heeft verleend aan de rechts-
colleges  van  de  Rechterlijke  macht,  de  Raad  van  State  bevoegd  is  of  zich  bevoegd 
verklaart kennis te nemen van een bestreden beslissing indien die “scheidbaar” is van de 
handeling waarvoor  de rechtbanken  van de rechterlijke  orde bevoegd zijn.  Betreft  het 
daarentegen  een  handeling  van  een  administratieve  autoriteit  die  voorafgaat  aan  een 
beslissing die  normaal,  speciaal  of  uitdrukkelijk  tot  de bevoegdheid  van  de hoven  en 
rechtbanken behoort, dan kan er van nietigverklaring door de Raad van State evenmin 
sprake zijn wanneer die handeling als “niet scheidbaar” moet beschouwd worden.
“De beslissing van  het  beheerscomité  gaat  in  voorliggend geval  de beslissing van  de 
gewestelijk directeur vooraf, zij maakt van deze beslissing deel uit en is dus noodzakelijk 
een niet-afscheidbare handeling.  Dit  is kwestie  van gezond verstand: hoe zou men de 
rechtszoekende kunnen verplichten de wettelijkheid van de beslissing van het beheersco-
mité  te  gaan  betwisten  voor  de Raad van State  en zich vervolgens  te  wenden  tot  de  
arbeidsrechtbank  om  hem  te  vragen  over  de  beslissing  van  de  gewestelijk  directeur  
uitspraak te doen. De beslissing dat de arbeidsrechtbank in dit geval bevoegd is houdt niet  
in dat de arbeidsrechtbank verzocht wordt zich in de plaats te stellen van het beheersco-

45 J. DE STAERCKE en J. GHYSELS, Artikel 159 GW als directe vordering, in De wettigheidstoets van 
artikel 159 GW, Die Keure, 2010, 91.
46 Cass. 29 januari 1981, verenigde kamers,  AC 1981, nr. 315 met conclusie Procureur-generaal 
DUMON.
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mité, maar houdt wel in dat zij moet bepalen of het beheerscomité al dan niet overeen -
komstig de rechtsregels uitspraak heeft gedaan.”
Het is dan ook in die zin dat het arrest moet begrepen worden wanneer Uw Hof stelt dat ” 
het feit dat de beslissing van het beheerscomité een handeling van een administratieve 
overheid is, niet tot gevolg heeft de toetsing van de wettigheid van deze beslissing die de 
wettigheid van de beslissing van de gewestelijk directeur conditioneert, te onttrekken aan 
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten.” 
4.9.2. Ook het arrest van 17 juni 200247 dient in die zin begrepen te worden.
Uw Hof oordeelde dat overeenkomstig artikel 153, eerste lid van het koninklijk besluit 
van  25  november  1991  houdende  de  werkloosheidsreglementering,  de  werkloze  die 
onverschuldigde uitkeringen heeft ontvangen doordat hij onjuiste of onvolledige verkla-
ringen heeft afgelegd kan uitgesloten worden van het genot van werkloosheidsuitkeringen 
en dat krachtens het vierde lid van dit artikel de directeur van het werkloosheidsbureau  
kan beslissen om geen sanctie op te leggen indien hij van de feiten in kennis werd gesteld  
door een spontane verbeterende aangifte van de werkloze of indien de feiten niet hebben 
geleid tot de toekenning van een te hoog dagbedrag. Uit die bepalingen volgt dat de direc-
teur de werkloze kan uitsluiten nadat hij heeft nagegaan of het gelet op de omstandig-
heden niet gerechtvaardigd is geen sanctie op te leggen. De beslissing van de directeur om 
de werkloze uit te sluiten is onverbrekelijk verbonden met de beslissing om geen gebruik 
te maken van de mogelijkheid die het vierde lid hem biedt zodat de bestuurshandeling 
waarbij de werkloze van het genot van werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten in de 
bij artikel 153, vierde lid bepaalde gevallen, moet vermelden om welke redenen de direc-
teur gekozen heeft om de in het eerste lid bepaalde sanctie wel toe te passen in plaats van  
niet.
4.10. De Raad van State verklaarde zich daarentegen vaak wel  bevoegd om kennis te  
nemen van annulatieverzoeken van akten die weliswaar kaderden in een materie die door  
de wetgever werd toevertrouwd aan de rechterlijke macht, maar die beschouwd werden 
als “actes détachables”, zodat de bevoegdheid van de Raad van State behouden bleef48.
“Lorsqu’un  recours  spécial  est  organisé  auprès  du  pouvoir  judiciaire  contre  un  acte  
administratif  déterminé,  c’est  non  seulement  l’annulation  de  cet  acte  mais  encore 
l’annulation d’autres actes administratifs préparatoires à cet acte, ou qui concourent à son 
exécution, qui ne peut être demandé au Conseil d’Etat.
En revanche, l’existence d’un recours judiciaire ouvert contre les mesures d’application 
individuelles  d’un  règlement  n’exclut  pas  la  possibilité  d’un  recours  direct  contre  ce 
dernier devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat reste également compétent à l’égard 
des actes "détachables" de l’acte relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
C’est principalement dans le domaine contractuel, que le Conseil a fait application de la 
théorie des actes détachables, mais en dehors du domaine contractuel, la compétence de 
Conseil  d’Etat  est  maintenue  pour  certains  actes  spécifiques  donnant  lieu  à  des 
contestations "détachables" des matières conférées au pouvoir judiciaire parce qu’elles ont  
trait à des actes détachables en raison de leur nature ou du fait qu’ils relèvent d’un pouvoir  
discrétionnaire de l’autorité administrative"49.
4.10.1.In  de  rechtsleer  werd  gesteld  dat  ingeval  van  administratieve  beslissingen,  die 
hoewel zij betrekking hebben op een sociale verplichting, niettemin daarvan kunnen los 
gedacht  worden  en  als  zuivere  administratieve  rechtshandelingen,  enkel  vatbaar  voor 
beroep bij de Raad van State moeten worden opgevat, de uitsluitende bevoegdheid van de 

47 Cass. 17 juni 2002, AC 2002, nr. 364.
48 Zie J. PUT, Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht in Liber Amicorum J. VAN 
LANGENDONCK, Intersentia, 2005, 349-350.
49 Rapport van auditeur J. SALMON vóór RvSt. 30 oktober 1979, JTT, 1980, 81.
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Raad van  State,  zoniet  de  onbevoegdheid  van  de  arbeidsgerechten  moet  aangenomen 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan beslissingen waarbij de overheid gebruik maakt 
van een haar uitdrukkelijke toegewezen discretionaire bevoegdheid om af te zien van een  
schuldvordering waarover zij beschikt50.
4.10.2. Uw Hof maakte bij arrest van 22 maart  199951 toepassing van deze redenering 
door weliswaar  aan te nemen dat krachtens artikel 580,1° en 2° Ger.W. de arbeidsge-
rechten bevoegd zijn om te oordelen over betwistingen betreffende het recht op rust- en  
overlevingspensioenen, maar dat wanneer niet betwist wordt dat verweerster geen recht 
heeft op de onverschuldigd betaalde pensioenen, zodat zij geen subjectief recht heeft op 
de gevraagde verzaking aan terugvordering en vermits de beslissing omtrent de verzaking 
uitdrukkelijk overgelaten is aan het betaalorgaan, namelijk de binnen de structuur van de  
RVP bestaande Raad voor de betaling van voordelen, die haar bevoegdheid kan over -
dragen aan de administrateur-generaal van de RVP, het arbeidsgerecht niet bevoegd is om 
te beslissen over de al dan niet verzaking aan de terugvordering van het onverschuldigd  
betaald bedrag aan pensioenen.
4.10.3. Ook bij arrest van 12 september 200552 oordeelde Uw Hof dat “de bevoegdheid 
door artikel 580,1° Ger.W. aan de arbeidsrechtbank verleend om kennis te nemen van een 
geschil  betreffende  de  werkgeversverplichting,  opgelegd  door  de  wetgeving  inzake 
sociale zekerheid waarbij de werkgever bijdrageopslagen en verwijlinterest, rechtstreeks 
krachtens de wet verschuldigd is en de RSZ de betaling ervan vordert, niet de beoordeling  
inhoudt van de discretionaire beslissing van de RSZ de bijdrageopslagen en verwijlinte-
resten al dan niet op te vorderen”.
In het thans bestreden arrest oordeelt de algemene vergadering van de afdeling bestuurs -
rechtspraak dat “uit het arrest van 12 september 2005 niet, zoals eiser dit tracht te doen,  
kan  afgeleid  worden  dat  de  arbeidsrechtbank geen  kennis  mag  nemen  van  dergelijke  
betwistingen.  Eén zaak is te weten of de arbeidsrechtbank al dan niet bevoegd is; een 
andere daarentegen is te weten hoever dan wel de controle van de arbeidsrechtbank reikt, 
wanneer mocht blijken dat zij bevoegd is.”
Ook sommige rechtsleer sluit zich aan bij deze interpretatie53 door te stellen dat Uw Hof 
hiermee niet zegt dat de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om kennis te nemen van deze 
geschillen maar wel dat de arbeidsgerechten zich niet in de plaats mogen stellen van het  
bestuur hetgeen zich situeert op de macht van de rechter en niet op het niveau van de  
bevoegdheid.
Uw Hof was in deze zaak gevat van een voorziening tegen een arrest van het arbeidshof te  
Brussel  waarin  werd  geoordeeld  dat  “  de  RSZ  wettelijk  verplicht  is  de  betaling  te 
vorderen  van  de  bijdrageopslag  en  de  verwijlinteresten  die  verschuldigd  zijn  als  de 
bijdragen niet regelmatig betaald zijn…het beheerscomité de discretionaire bevoegdheid 
heeft gehele of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen…(maar) de betwisting i.v.m. vrijstel -
ling of vermindering van bijdrageopslagen en intresten geen geschil betreft als bedoeld in 
artikel 580 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en dus buiten de bevoegdheid van  
de arbeidsgerechten valt.”
In het enig middel voerde eiser als bijdrageplichtige werkgever aan dat deze beslissing  
niet naar recht verantwoord was omdat 
“  -  de  RSZ  alvorens  de  bijdragen  met  opslagen  en  interesten  op  te  vorderen,  moet 

50 O. DE LEYE, “De afbakening van de bevoegdheid van de Raad van State en van de arbeidsge-
rechten”, RW, 1975-76, 1637.
51 Cass. 22 maart 1999, AR S.98.0020.N. AC 1999, nr. 168.
52 Cass. 12 september 2005, AR S.05.0006.N, AC 2005, nr. 423.
53 S. RENETTE en J. PUT, Knelpunten bij de invordering van socialezekerheidsbijdragen voor werkne-
mers, TSR, 2007, 155.
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oordelen of de werkgever een werkgever was die gewoonlijk zijn bijdragen buiten wette -
lijke termijn betaalde en of de niet betaling van deze bijdrage de regelmatige financiering  
van  de  sociale  zekerheidsregeling  niet  schaadt.  Deze afweging  dient  te  gebeuren  met  
inachtneming  van  de  beginselen  van  behoorlijk  bestuur  en  onder  naleving  van  de 
verplichting tot motiveringvan de bestuurshandelingen. Het arbeidshof kon dus niet louter  
verwijzen  naar  een  betalingsverplichting  zonder  na  te  gaan  of  deze beginselen  waren 
nageleefd.
-  de  arbeidsgerechten  luidens artikel  580,  enig  lid,  1°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  
bevoegd zijn kennis te nemen van de geschillen betreffende de verplichtingen van de  
werkgevers voor de betaling van de bijdragen opgelegd door de wetgeving inzake, onder  
meer,  sociale zekerheid,  zodat de betwisting of bijdrageopslagen en interesten moeten  
worden opgelegd, tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort
De beoordeling door Uw Hof had dus, anders dan werd aangenomen in het voormeld 
arrest van de Raad van State, wel betrekking op de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank  
op zich en niet op de omvang van de (toetsings) bevoegdheid van de rechter.
4.11. Niet alleen in dit arrest van Uw Hof, maar ook in diverse arresten van de Raad van  
State werd tot nog toe aangenomen dat niet de arbeidsgerechten maar wel de Raad van 
State  bevoegd  is  om  uitspraak  te  doen  over  de  voorziening  tegen  de  discretionaire  
beslissing van het beheerscomité om geen vermindering of vrijstelling te verlenen van de  
(op te vorderen) bijdrageopslagen en verwijlinteresten.
Bij arrest van 21 januari 1987 oordeelde de Raad dat, hoewel de arbeidsrechtbank volgens  
artikel 580, 1° van het Gerechtelijke Wetboek kennis neemt van geschillen betreffende de  
verplichtingen van de werkgevers voor de betaling van de bijdragen opgelegd door de  
wetgeving inzake sociale zekerheid, de Raad evenwel bevoegd is om kennis te nemen van  
een beroep dat geen betrekking heeft op een geschil omtrent het recht van de Rijksdienst  
voor Sociale Zekerheid om zulke bijdragen te innen, maar wel op de nietigverklaring van 
de administratieve handeling waarbij die dienst geweigerd heeft ten gunste van de verzoe -
kende partij de mogelijkheid te benutten die hem door artikel 55, §3 Uitvoeringsbesluit  
RSZ-wet wordt geboden om het bedrag van de bijdrageverhogingen met 100 procent te 
verminderen54. De Raad bevestigde dit standpunt bij arrest van 7 juni 1990 door te over-
wegen dat noch de artikelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk Wetboek, noch enig ander 
wetsartikel bepaalt dat geschillen in verband met de administratieve rechtshandeling als  
bedoeld bij artikel 55 Uitvoeringsbesluit  RSZ-wet,  waarbij  de Rijksdienst voor Sociale  
Zekerheid  vrijstelling  of  vermindering  toestaat  van  de  bijdrageopslagen  en  verwijlin-
tresten,  of  weigert  die  toe  te  staan,  tot  de  bevoegdheid  van  de  gewone  rechtbanken 
behoren en mede op grond daarvan concludeerde dat de Raad bevoegd was om kennis te 
nemen van het tegen zodanige beslissing gerichte annulatieberoep55. Ook bij arrest van 1 
oktober 1999 verklaarde de Raad van State zichzelf bevoegd om kennis te nemen van een 
beroep  dat  de  nietigverklaring  beoogde  van  de  administratieve  handeling  waarbij  de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid besloten had om het verzoek af te wijzen dat ertoe 
strekt dat zij ten gunste van de verzoekende partij gebruik zou maken van de mogelijkheid 
die haar door artikel 55 Uitvoeringsbesluit RSZ-wet wordt geboden om in te stemmen met  
de vrijstelling of vermindering van de bijdrageopslagen en de verwijlintresten56.
4.12. Samen met het eveneens voor Uw Hof bestreden arrest nr.201.261 van 24 februari  
2010 van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak betekent het thans 
bestreden arrest van de afdeling bestuursrechtspraak dan ook een frappante wending in de 
rechtspraak van de Raad van State en wordt in de rechtsleer gesproken van een revolutio-

54 RvSt. nr. 27.436, 21 januari 1987.
55 RvSt. nr. 35.062, 7 juni 1990.
56 RvSt. nr. 82.613, 1 oktober 1999.
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nair princiepsarrest57.
Al voordien werd in de rechtsleer kritiek geuit op de vaststaande rechtspraak, in die zin 
dat zij “onlogisch is en van weinig proceseconomie getuigt omdat een geschil inzake beta-
ling van socialezekerheidsbijdragen opgedeeld wordt tussen diverse rechtbanken naarge-
lang het de verschuldigdheid van de bijdragen betreft dan wel het verzoek tot kwijtschel-
ding”58.
Het is, aldus deze kritiek, niet de aard van de beslissing(gebonden of discretionair) maar 
wel  de  materie  waarop  deze  betrekking  heeft  (socialezekerheidsrechten  en  –verplich-
tingen) die doorslaggevend is voor de bepaling van de bevoegde rechter. Daarbij moet  
niet enkel gekeken worden naar het concrete voorwerp van de aangevochten beslissing, 
maar naar de ruimere context waarbinnen deze zich situeert en dus naar het werkelijk 
voorwerp van de vordering. Wanneer de Raad van State zich bevoegd verklaart omdat de 
betrokken bestuurlijke beslissingen kaderen in een discretionaire beoordelingsbevoegd-
heid maar geen betrekking hebben op een “verplichting”, gaat deze visie uit van een klas-
siek-administratiefrechterlijke invalshoek. In die zienswijze heeft de beslissing om af te  
zien  van  terugvorderingen  of  bijdrageopslagen  wel  betrekking  op  sociale  rechten  en 
verplichtingen,  maar  moet  zij  daarvan  los  gezien  worden  en opgevat  worden  als  een  
zuivere administratieve rechtshandeling59.
4.13. Vanuit een strikte of enge interpretatie van artikel 580,1° Ger.W. en een klassiek-ad-
ministratiefrechtelijke invalshoek kan op grond van de rechtsregels en principes die eerder  
in deze conclusie werden besproken geargumenteerd worden dat niet de arbeidsrechtbank 
maar wel de Raad van State bevoegd is voor het beslechten van deze geschillen. 
Zowel Uw Hof als de Raad van State hebben dit trouwens in hun rechtspraak gedurende 
de voorbije decennia erkend.
Een  strikte  of  enge  interpretatie  van  artikel  580,1°  Ger.W.  die  de arbeidsrechtbanken 
bevoegd maakt voor geschillen betreffende de werkgeversverplichtingen, houdt dan in dat  
deze bevoegdheid enkel geldt voor geschillen met betrekking tot de verplichting tot het 
betalen  van  sociale  zekerheidsbijdragen  en  desgevallend  van  de  bijdrageopslagen  en 
verwijlinteresten,  maar  niet  van  de  geschillen  met  betrekking  tot  de  discretionaire  
beslissing van de RSZ om geen vermindering of kwijtschelding toe te staan, omdat de 
werkgever  dan niet  zijn  verplichting  tot  het  betalen van  wat  hij  wettelijk  verplicht  is  
betwist.
Deze discretionaire beslissing conditioneert immers niet het al dan niet bestaan van de 
wettelijke verplichting. Wat wettelijk verplicht is staat vast en blijft ook vaststaan onge -
acht de houding van het beheerscomité die er enkel toe kan besluiten het wettelijk vast -
staande niet  op te  vorderen.  Maar  dit  verandert  niets  aan wat  de werkgever  wettelijk 
verplicht is.
De discretionaire beslissing is dan in die interpretatie een “acte détachable” die losstaat  
van de werkgeversverplichting bedoeld in artikel 580,1° Ger.W.
4.14. De vraag is echter of dergelijke strikte of enge interpretatie wel in overeenstemming 
is met de wil van de wetgever naar wiens inzicht de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank 
ruim moet worden opgevat. Het verslag van Koninklijk Commissaris voor de Gerechte-
lijke Hervorming Van Reepinghen voorzag al in de oprichting van “sociale rechtbanken”  
waarbij de doelstelling, namelijk de autonomie van hun activiteit te vrijwaren, onder meer  
werd  verzekerd  door de bevoegdheid  van deze rechtbank,  en met  name “doordat  alle  
aangelegenheden van het sociaal recht haar zijn voorbehouden”.60 In zijn advies bij het 

57 H. MORMONT, noot onder Conseil d’Etat, 24 februari 2010, JT, 2010, 317-319.
58 S. RENETTE en J. PUT, o.c., 155.
59 J. PUT, o.c., p. 350.
60 Verslag van de Heer CHARLES VAN REEPINGHEN,  Koninklijk  Commissaris  voor  de Gerechtelijke 
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ontwerp van wet houdende het Gerechtelijk Wetboek merkte de Raad van State op dat uit 
de artikelen 578 tot 584 van het ontwerp, die over de bevoegdheid van de “sociale recht -
bank”  handelden,  bleek “  dat  de sociale  rechtbank in beginsel  kennis  neemt  van alle 
geschillen  in  sociale  zaken”61 en dat  de sociale  rechtbanken als  dusdanig onder  meer 
kennis  zouden nemen van  de “geschillen tussen de Rijksdienst  voor  maatschappelijke 
zekerheid en verzekeringsplichtige werkgevers”.62 Het verslag dat namens de commissies 
voor de justitie en voor de tewerkstelling, arbeid en sociale voorzorg over het ontwerp van 
wet houdende het Gerechtelijk Wetboek werd uitgebracht stelde omtrent artikel 580 van 
het ontwerp in het bijzonder: “Artikel 580 moet alle betwistingen omvatten die kunnen 
voortkomen  uit  de toepassing van  de wetsbepalingen  betreffende  de maatschappelijke 
zekerheid in haar ruimste betekenis”63.
Er kan dan ook worden aangenomen dat de stelling dat de arbeidsrechtbank krachtens  
artikel 580, 1° Ger.W. bevoegd is om kennis te nemen van het beroep dat ingesteld wordt  
tegen de beslissing van de RSZ om geen toepassing te maken van artikel 55 Uitvoerings-
besluit RSZ-wet in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever. 
4.15. De vraag is ook of een strikte of enge interpretatie van artikel 580,1° Ger.W. er niet 
toe leidt dat de aard van het geschil en dus ook de bevoegdheid van de gewone recht-
banken dan wel de Raad van State gedetermineerd wordt door de proceshouding van één  
van de partijen, namelijk van de werkgever die bijdrageopslagen verschuldigd is.
Wanneer uw Hof oordeelt64 dat de vordering die de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid bij de arbeidsrechtbank instelt om betaling van bijdrageopslag en verwijlintrest  
te bekomen van de werkgever die de sociale zekerheidsbijdragen niet binnen de voorge-
schreven termijn betaalt, bij die rechtbank een in artikel 580, 1° van het Gerechtelijke  
Wetboek  bedoeld  geschil  aanhangig  maakt  betreffende  de  werkgeversverplichtingen 
opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid komt dit er in concreto op neer dat 
wanneer de werkgever weigert de door hem verschuldigde bijdrageopslagen en verwijlin-
tresten spontaan te betalen, zodat de Rijksdienst een vordering tot betaling moet instellen, 
er sprake is van een geschil betreffende de werkgeversverplichtingen in de zin van artikel 
580, 1° Ger.W. en de arbeidsrechtbank derhalve bevoegd is om van dit geschil kennis te  
nemen. 
Wanneer de werkgever echter niet zonder meer weigert om de door hem verschuldigde 
bijdrageopslagen te betalen, maar - in eerste instantie - om een toepassing van artikel 55  
Uitvoeringsbesluit RSZ- wet verzoekt en vervolgens beroep instelt tegen een afwijzende  
beslissing van de Rijksdienst, zoals in het voorliggend geschil gebeurde, ligt ook in deze 
hypothese de op de werkgever rustende wettelijke verplichting om bijdragen en bijdrage-
opslagen te betalen aan de oorzaak van het geschil tussen de Rijksdienst en de betrokken  
werkgever. Dat in dit geval niet de arbeidsgerechten maar de Raad van State bevoegd zou 
zijn wordt dus louter bepaald door de houding van de werkgever.
Dit lijkt om redenen van proceseconomie en rechtszekerheid moeilijk te verantwoorden. 
4.16. Zoals eerder vermeld65 wees toenmalig advocaat-generaal Lenaerts er reeds in 1978 
op dat het de voorkeur verdiende de beslissing van de Rijksdienst om af te zien van de 

Hervorming, Parl. St. Senaat 1963-1964, nr. 60, p. 69.
61 Advies van de Raad van State bij het ontwerp van wet houdende het Gerechtelijk Wetboek, Parl.  
St. Senaat 1963-1964, nr. 60, bijlage I, p. 3.
62 Advies van de Raad van State bij het ontwerp van wet houdende het Gerechtelijk Wetboek, Parl.  
St. Senaat 1963-1964, nr. 60, bijlage I, p. 4.
63 Verslag namens de commissies voor de justitie en voor de tewerkstelling, arbeid en sociale voor -
zorg  uitgebracht  door  de  heer  De  Baeck  bij  het  Ontwerp  van  wet  houdende  het  Gerechtelijk  
Wetboek, Parl. St. Senaat 1964-1965, nr. 170, p. 100.
64 Cass. 19 december 1973, AC, 1973-1974, 453.
65 Zie punt 4.6.4.
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betaling van de sancties onder de controle van de arbeidsgerechten te brengen, maar hij 
het begrijpelijk vond dat het Hof er anders over besliste omdat de werkgever geen recht 
heeft op gehele of gedeeltelijke vrijstelling. 
Door de beoordeling van deze problematiek niet te steunen op het al dan niet bestaan van  
een subjectief recht maar op een ruimere interpretatie van artikel 580,1°Ger.W., waarbij 
het voorwerp van het geschil dat voorligt beoordeeld wordt in zijn ruimere maar werke-
lijke context, met andere woorden door te oordelen dat wanneer de RSZ beslist geen vrij-
stelling  of  vermindering  te  verlenen  en  de  werkgever  deze  beslissing  betwist  er  een 
geschil ontstaat over de verplichtingen van de werkgever voor de betaling van bijdragen,  
opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, waardoor de kennisname van dit 
geschil behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, wordt met inachtneming van 
de wil van de wetgever een efficiëntere beoordeling van deze betwistingen mogelijk.
Het discretionair karakter  van de bestreden beslissing zal, gelet op het bepaalde onder 
punt 4.7. invloed hebben op de omvang van de rechterlijke controle, maar dit lijkt me op 
zich geen afbreuk te doen aan de rechtsbescherming nu het desgevallend buiten toepas-
sing verklaren van de individuele beslissing, waarbij geen andere partijen betrokken zijn 
dan de overheid en de bijdrageplichtige werkgever, in wezen zal neerkomen op de vernie-
tiging ervan.
5. Het enig middel dat aanvoert dat artikel 580,1° Ger.W. niet de bevoegdheid inhoudt tot 
beoordeling van de discretionaire beslissing van de RSZ om al dan niet de bijdrageop-
slagen en verwijlinteresten op te vorderen, kan dan niet aangenomen worden.
CONCLUSIE: VERWERPING.

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0625.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is gericht  tegen  een arrest,  op 8 september 2010 gewezen 
door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak.
Op 16 maart 2011 heeft advocaat-generaal Ria Mortier een conclusie ter griffie 
neergelegd.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Ria 
Mortier werd gehoord in haar conclusie.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 144 en 145 van de Grondwet;
het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, vastgelegd in de artikelen 33,  
36, 37 en 40 van de Grondwet;
de artikelen 7, 14, §1, 1°, en 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van  
12 januari 1973;
de artikelen 8, 556 en 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 28, meer bepaald §3, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet  
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zowel  
voor als na de herziening ervan door artikel 81 van de programmawet van 27 december  
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2005;
de artikelen 34 en 55, §1 en §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot  
uitvoering van de voornoemde wet van 27 juni 1969 , artikel 55, §1, gewijzigd bij artikel  
3 van het koninklijk besluit  van 18 juli  2000 en artikel 55,  §2,  zowel voor als na de  
herziening ervan door artikel 4 van het koninklijk besluit van 1 januari 2009.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de Raad van State zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het  
beroep van de verweerster tegen eisers beslissing om de kwijtschelding te weigeren van  
50 pct. van de bijdrageopslagen op het bedrag van de aan de [Rijksdienst voor Sociale  
Zekerheid] verschuldigde sociale bijdragen, op grond dat:
"De verzoekende partij  is  een naamloze vennootschap waarvan het doel inzonderheid  
bestaat  in  'algemene  bouwondernemingsactiviteiten,  van  fundering  tot  afwerking,  met  
eigen middelen of via coördinatie van onderaannemers'.
Op 17 maart 2009,  heeft  ze het volgende geschreven aan de Rijksdienst voor Sociale  
Zekerheid: 
'Wij verzoeken u om vrijstelling van 50 pct. van de opslagen aangerekend op het bedrag  
dat we uw instelling schuldig zijn.  Wij  wijzen erop dat onze liquiditeitsproblemen het  
gevolg zijn van achterstallige betalingen van sommige cliënten';
Op 18 maart 2009, heeft [de RSZ] het volgende geantwoord [aan de verweerster]:
'Betreft: verzoek om vrijstelling van burgerlijke sancties 
(...) Als antwoord op uw voornoemde brief wijzen wij u erop dat een vermindering van  
burgerlijke sancties krachtens de bepalingen van artikel 55 van het koninklijk besluit van  
28  november  1969  slechts  overwogen  kan  worden  nadat  alle  vervallen  
socialezekerheidsbijdragen betaald zijn.
Aangezien u op 13 maart 2009 [de RSZ] nog 58.295,00 euro aan bijdragen verschuldigd  
blijft,  het  vierde  kwartaal  van  2008 meegerekend,  kunnen  wij  uw verzoek  thans  niet  
behandelen' (...);
Volgens [de RSZ] heeft [de verweerster] 'de bedragen die ze in hoofdsom schuldig was'  
betaald;
Op 13 mei 2009, heeft [de RSZ] [de verweerster] het volgende geschreven [...]:
'Betreft: uw verzoek om vrijstelling.
Mevrouw, Mijnheer, 
Wij hebben uw brief van 27 april goed ontvangen. 
Artikel 28, §3, van de wet van 27 juni 1969 [tot herziening van de besluitwet van 28  
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders] bepaalt dat de  
Koning  "de  voorwaarden  bepaalt  waaronder  het  inningorganisme  van  de  
socialezekerheidsbijdragen de werkgever vrijstelling of vermindering mag verlenen van  
de vaste vergoeding, de bijdrageopslag en de verwijlinterest,  voor zover de werkgever  
zich niet in een van de in artikel 38, §3octies, eerste lid, van de voornoemde wet van 29  
juni 1981 [houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers]  
beschreven situaties bevindt.
Die voorwaarden zijn met name vastgelegd in artikel 55, §2, van het koninklijk besluit  
van 28 november 1969, luidende: 
"Wanneer de werkgever het bewijs levert dat de niet-betaling van de bijdragen binnen de  
reglementaire termijnen aan uitzonderlijke omstandigheden is toe te schrijven, kan de  
Rijksdienst  voor  sociale  zekerheid  het  bedrag  van  de  bijdrageopslagen  en  de  vaste  
vergoeding bedoeld in artikel 54bis met ten hoogste 50 pct. en het bedrag van de nog  
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verschuldigde verwijlintresten met ten hoogste 25 pct. verminderen. Dit kan hij nochtans  
enkel  nadat  de  werkgever  alle  vervallen  sociale  zekerheidsbijdragen  heeft  betaald,  
behalve wanneer de vrij te stellen periode bijdragen betreft die vervallen in de eerste drie  
kwartalen  2009  en  die  het  voorwerp  uitmaken  van  betalingstermijnen  toegestaan  bij  
toepassing van artikel 43octies en volgende van dit besluit".
De vrijstelling kan evenwel  niet  worden toegekend,  zoals  uitdrukkelijk  bepaald in  het  
voornoemde artikel 28, §3, wanneer de werkgever zich in één van de situaties bevindt  
beschreven in artikel 38, §3octies, eerste lid, van de wet van 29 juni 1981, dat luidt als  
volgt:
"De werkgever mag zich niet in één van volgende situaties bevinden:
[...]  8.  Indien het  om een rechtspersoon gaat,  onder de bestuurders,  zaakvoerders  of  
personen  die  bevoegd  zijn  om  de  vennootschap  te  verbinden,  personen  tellen  die  
betrokken  waren  bij  minstens  twee  faillissementen,  vereffeningen  of  gelijkaardige  
operaties  met  schulden  ten  aanzien  van  een  inningorganisme  van  de  
socialezekerheidsbijdragen".
Uw vennootschap bevindt zich in de achtste situatie';
De bestreden beslissing is genomen met verwijzing naar de artikelen 28, §3, 29, tweede  
lid, en 29bis, §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28  
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die bepalen dat  
de RSZ in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald in artikel 55 van het koninklijk  
besluit van 28 november 1969 genomen ter uitvoering van de voornoemde wet van 27 juni  
1969 vrijstelling of vermindering kan toekennen van burgerlijke sancties opgelegd aan  
werkgevers die nalaten aan de Rijksdienst hun bijdragen te betalen; 
Zoals  blijkt  uit  het  arrest  nr.  201.261  van  24  februari  2010,  uitgesproken  door  de  
algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, is de  
beslissing  van  de  RSZ  inzake  vrijstelling  of  vermindering  van  bijdrageopslagen  en  
verwijlinteresten een onderdeel van de ruimere problematiek van de verplichtingen van  
werkgevers inzake het betalen van bijdragen, zodat, ook al gaat het om een discretionaire  
beslissing, de betwisting daarvan door de werkgever verband houdt met het verzoek van  
de  RSZ  om  achterstallige  bijdragen  te  betalen  en  onder  de  bevoegdheid  van  de  
arbeidsrechtbank  valt,  en  niet  onder  die  van  de  Raad  van  State;  om  die  redenen  
geconcludeerd moet worden dat de Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen  
van het onderhavige beroep; uit de brief van 17 maart 2009 blijkt dat de verzoekende  
partij  van plan was zich te beroepen op de tweede paragraaf  van artikel  55 van het  
voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969; ze verzoekt de RSZ daarin immers  
om "vrijstelling van 50% van de opslagen aangerekend op het bedrag" verschuldigd aan  
de RSZ, wat de verwerende partij geweigerd heeft; de Raad van State is niet bevoegd om  
kennis te nemen van het beroep".
Grieven
Bevoegdheid is de macht van de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor  
hem is  gebracht  (artikel  8  van  het  Gerechtelijk  Wetboek).  De  hoven  en  rechtbanken  
nemen kennis van alle vorderingen, behalve van die welke de wet aan hun rechtsmacht  
onttrekt (artikel 556, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Krachtens artikel 144 van de Grondwet, behoren geschillen over burgerlijke rechten bij  
uitsluiting  tot  de  bevoegdheid  van  de  rechtbanken.  Hetzelfde  geldt  voor  de  politieke  
rechten, behoudens bij wet gestelde uitzonderingen (artikel 145 van de Grondwet).
Overeenkomstig artikel 14, §1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,  
doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 7) uitspraak bij wijze  
van  arresten  over  de  beroepen  tot  nietigverklaring  wegens  overtreding  van  hetzij  
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substantiële,  hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of  
afwending van macht,  ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden  
administratieve overheden.
De  bevoegdheid  van  de  Raad  van  State,  afdeling  bestuursrechtspraak,  moet  bepaald  
worden aan de hand van het  werkelijk  en rechtstreeks voorwerp van het  verzoek tot  
nietigverklaring.
Wanneer het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring ertoe  
strekt het bestaan van een subjectief, burgerlijk of politiek recht te doen vastleggen of de  
eerbiediging van een dergelijk recht te doen naleven, dan zijn enkel de rechtbanken van  
de rechterlijke orde bevoegd.
Wanneer  daarentegen  objectieve  wettelijke  criteria  ontbreken  die  de  administratieve  
overheid verplichten om een dergelijke beslissing te nemen, dan beschikt die overheid  
over een discretionaire bevoegdheid in haar beoordeling van de te nemen beslissing en  
kan  de  betrokkene,  ten  aanzien  van  wie  deze  beslissing  wordt  genomen,  zich  niet  
beroepen op een voor de rechtbanken van de rechterlijke orde afdwingbaar recht dat de  
administratieve overheid hem heeft geweigerd of nagelaten toe te kennen.
Tegen die beslissing staat uitsluitend een beroep tot nietigverklaring open bij de Raad  
van State overeenkomstig artikel 14, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van  
State.
Artikel 28, §1, van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der  
arbeiders  stelt  dat  de  werkgever  die  de  bijdragen  niet  binnen  de  door  de  Koning  
vastgestelde  termijnen  stort,  aan  [de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid]  
socialezekerheidsbijdragen en een bijdrageopslag en een verwijlinterest verschuldigd is.
Paragraaf  3  van  voornoemd  artikel  28  vermeldt  eveneens  dat  de  Koning  ook  de  
voorwaarden bepaalt waaronder [de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid] de werkgever  
vrijstelling of vermindering "mag" verlenen van de vaste vergoeding, de bijdrageopslag  
en de verwijlinterest,  voor zover de werkgever zich niet  in  een van de in  artikel  38,  
§3octies, eerste lid, van de wet van 29 juni 1981 beschreven situaties bevindt.
Artikel 55, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet  
van 27 juni 1969 bepaalt ter zake dat [de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid], onder de  
voorwaarden bepaald door zijn beheerscomité,  en goedgekeurd door de Minister  van  
Sociale  Voorzorg,  "mag"  afzien  van  de  toepassing  van  de  bijdrageopslagen  en  de  
verwijlintrest, bedoeld bij artikel 34, eerste lid. 
Paragraaf 2 van dat artikel 55 voegt eraan toe dat onder dezelfde omstandigheden en  
voor zover de werkgever het bewijs levert dat de niet-betaling binnen de reglementaire  
termijnen aan uitzonderlijke  omstandigheden  is  toe  te  schrijven,  [de  Rijksdienst  voor  
Sociale Zekerheid] het bedrag van de bijdrageopslagen of de vaste vergoeding met ten  
hoogste 50 pct. "mag" verminderen.
Uit  die  bepalingen  volgt  dat  wanneer  de  voorwaarden  (voor  een  opheffing  of  
vermindering van de bijdrageopslagen) bedoeld in artikel 28, §3, van de wet van 27 juni  
1969  tot  herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  
maatschappelijke  zekerheid der  arbeiders  en artikel  55,  §1 en  §2,  van  het  koninklijk  
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 vervuld zijn, [de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid] kan maar niet moet afzien van het opeisen van de  
bijdrageopslagen en de verwijlinterest.
De rechter kan [de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid] niet verplichten hiervan af te zien  
omdat  die  dienst  dienaangaande  over  een  discretionaire  bevoegdheid  beschikt  en  de  
werkgever  bijgevolg  geen  subjectief  recht  kan  laten  gelden  op  een  vrijstelling  of  
vermindering van de bijdrageopslagen.
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Krachtens het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten staat het niet  
aan  de  rechterlijke  macht  om de  opportuniteit  van  een  administratieve  beslissing  te  
beoordelen  en  in  de  plaats  te  treden  van  het  bestuur  bij  de  uitoefening  van  de  
discretionaire beoordelingsbevoegdheid van die overheid.
De  bevoegdheid  door  artikel  580,  1°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  aan  de  
arbeidsrechtbank  verleend  om  uitspraak  te  doen  over  de  geschillen  betreffende  de  
werkgeversverplichting voor de  door  de  wetgeving  inzake sociale  zekerheid  bepaalde  
betaling van de bijdragen, houdt geen verband met de discretionaire bevoegdheid van [de  
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid] om te beslissen over een vermindering of vrijstelling  
van de bijdragenopslagen en verwijlintrest die verschuldigd zijn wegens niet-betaling of  
laattijdige betaling van de sociale bijdragen.
Volgens de bewoordingen zelf van artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, is de  
arbeidsrechtbank bevoegd om uitspraak te doen over de verplichtingen van de werkgever  
inzake sociale zekerheid. 
Zij is bijgevolg niet bevoegd om kennis te nemen van het beroep dat is ingesteld tegen de  
discretionaire beslissing van [de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid] om al dan niet af te  
zien van de door de werkgever verschuldigde bijdrageopslagen en verwijlinterest. 
Met  andere  woorden:  de arbeidsrechtbank is  bevoegd om uitspraak  te  doen  over de  
verplichting van de werkgever inzake sociale zekerheid, maar niet over de beslissing van  
[de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid] om de vermindering te weigeren van de door de  
werkgever verschuldigde som om reden dat hij zijn verplichting tot het tijdig storten van  
de sociale bijdragen niet tijdig is nagekomen. 
Het  loutere feit  dat  de beslissing van [de Rijksdienst  voor Sociale  Zekerheid]  om de  
bijdrageopslagen  en  de  verwijlinterest  niet  te  verminderen  een  aspect  betreft  van  de  
verplichtingen van de werkgever om de sociale bijdragen te betalen en van het recht van  
de eiser om niet-betaalde achterstallige bijdragen op te eisen is niet pertinent. 
De verplichting van de werkgever om de sociale bijdragen te betalen is hier niet aan de  
orde maar wel de vermindering van de bijdrageopslagen die verschuldigd zijn door een  
vertraging in de betaling ervan. [De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid] beschikt wat dat  
betreft over een discretionaire bevoegdheid aangezien de werkgever daarop geen enkel  
subjectief recht kan laten gelden. 
Zoals reeds gezegd, is alleen de Raad van State bevoegd om kennis te nemen van een  
beroep tot nietigverklaring wegens machtsoverschrijding of -afwending van een door een  
administratieve overheid genomen beslissing. 
Ook indien de beslissing van de eiser de verplichtingen zou betreffen van de werkgever  
inzake betaling van sociale bijdragen - quod non - is de arbeidsrechtbank niet bevoegd  
om krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek de discretionaire beslissing  
van de eiser te vernietigen om vermindering te weigeren van de bijdrageopslagen en  
verwijlinterest  die  de  werkgever  moet  betalen  omdat  hij  zijn  verplichtingen  niet  is  
nagekomen, vermits die bevoegdheid, zoals hierboven is gezegd, toekomt aan de Raad  
van State (artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari  
1973).
Hieruit volgt dat de beslissing waarbij de Raad van State zich onbevoegd heeft verklaard  
om kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring van verweerster gericht tegen de  
beslissing  van  de  eiser  van  13  mei  2009  die  weigert  haar  de  vermindering  van  de  
kwestieuze  bijdrageopslagen  en/of  verwijlinteresten  toe  te  kennen,  op  grond  dat  "de  
beslissing  (van  de  eiser)  een  element  is  van  de  ruimere  problematiek  van  de  
verplichtingen van werkgevers inzake betaling van bijdragen", om voorvermelde redenen  
niet naar recht is verantwoord (schending van alle wettelijke bepalingen bedoeld in de  
aanhef van het middel en meer bepaald van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet,  
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artikel 14, §1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari  
1973, artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 28, meer bepaald §3, van de  
wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel  
55,  §1 en §2,  van het koninklijk besluit  van 28 november 1969 tot uitvoering van de  
voornoemde wet van 27 juni 1969).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
De Raad van State is zonder rechtsmacht om kennis te nemen van een beroep tot  
nietigverklaring van een handeling van een administratieve overheid, wanneer de 
wet  de  kennisname  van  het  geschil  aan  de  hoven  en  rechtbanken  heeft 
toegewezen.
Volgens artikel 28, §1 en §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders  is  de werkgever die de bijdragen of de voorschotten niet  binnen de 
voorgeschreven  termijn  stort  bijdrageopslagen  ,  verwijlinterest  of  een  vaste 
vergoeding verschuldigd aan het inningsorganisme.
Krachtens artikel 55, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet  van 27 juni 1969 dat  uitwerking verleent  aan  de door 
artikel  28,  §3,  van  de  wet  aan  de  Koning  verleende  machtiging,  mag  de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in bepaalde omstandigheden het bedrag van 
de bijdrageopslagen, verwijlinterest of vaste vergoeding verminderen.
Wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de vermindering weigert en de 
werkgever die weigering betwist, dan onstaat er tussen die laatste en de Dienst  
een  geschil  omtrent  de  verplichting  tot  het  betalen  van  de  opslagen, 
verwijlinterest of vaste vergoedingen.
Krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek valt dat geschil onder de 
materiële  bevoegdheid  van  de  arbeidsrechtbank  en,  bijgevolg,  onder  de 
rechtsmacht van de hoven en rechtbanken.
De omstandigheid dat de aangevochten beslissing behoort tot de discretionaire 
beoordelingsbevoegdheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft geen 
invloed  noch  op  de  attributie  van  het  geschil  aan  de  rechtscolleges  van  de 
rechterlijke macht, noch op de bevoegdheid, binnen deze rechtscolleges, van de 
arbeidsrechtbank. De vraag naar de omvang van de controle die de rechter kan 
uitoefenen  heeft  overigens  geen  uitstaans  met  de  vaststelling  van  zijn 
bevoegdheid. 
Door te beslissen dat de Raad van State geen rechtsmacht heeft om kennis te 
nemen van het beroep van de verweerster, de thans gefailleerde werkgever, tegen 
de beslissing van de eiser om haar op grond van artikel 55, §2, van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 de vermindering te weigeren van de opslagen, 
verwijlinterest  of  vaste  vergoedingen,  schendt  het  arrest  geen  enkele  van  de 
aangevoerde bepalingen en miskent het het in het middel ingeroepen algemeen 
rechtsbeginsel niet.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
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Dictum
Het Hof, verenigde kamers, 
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30  mei  2011  –  Verenigde  kamers  –  Voorzitter: G.  Londers,  eerste  voorzitter  – 
Verslaggever: M. Delange –  Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaat: A. De Bruyn.

Nr. 366

2° KAMER - 31 mei 2011

1º ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING TOT MEDEDELING - AFWEZIGHEID VAN 
ONDERZOEKSDAAD - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - WEIGERING NADER ONDERZOEK - REDENEN

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHT - WEIGERING NADER ONDERZOEK - REDENEN

1º Wanneer de onderzoeksrechter, zelfs zonder enige onderzoeksdaad te verrichten, een  
reden vaststelt die naar zijn oordeel het voeren of verder zetten van een onderzoek belet of  
overbodig maakt, zendt hij overeenkomstig artikel 127, §1, Wetboek van Strafvordering het  
dossier over aan de procureur des Konings die vervolgens de regeling van de rechtspleging  
door  de  raadkamer  vordert,  tenzij  hij  alsnog onderzoekshandelingen vordert.  (Art.  127, 
Wetboek van Strafvordering)

2º  De onderzoeksrechter  en het  onderzoeksgerecht  moeten niet  steeds ingaan op een  
verzoek  bijkomende  onderzoekshandelingen  te  stellen;  de  onderzoeksgerechten  die  
uitspraak doen over  de regeling van de rechtspleging,  oordelen onaantastbaar  over de 
noodzaak van bijkomende onderzoekshandelingen.  (Art. 61quinquies, Wetboek van Straf-
vordering)

3º en 4° De weigering om een nader onderzoek te bevelen is regelmatig met redenen  
omkleed als het onderzoeksgerecht op grond van de gegevens die het preciseert, oordeelt  
dat de gevraagde onderzoeksverrichtingen niet dienstig zijn om de waarheid aan het licht te  
brengen en dat er een reden bestaat om te besluiten tot het verval van de strafvordering1. (  
(Art. 149, Grondwet)

(M. T. C.)

ARREST

(AR P.10.1931.N)

1 Zie  Cass.  20  okt.  2004,  AR P.04.0742.F,  AC,  2004,  nr.  492,  en  Cass.  11  mei  2004,  AR P 
04.0247.N, AC, 2004, nr. 250.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 november 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  "de  regels  die  de  verjaring  van  de 
strafvordering  betreffen",  alsook  van  artikel  61quinquies  Wetboek  van 
Strafvordering samen gelezen met de artikelen 127 en volgende van hetzelfde 
wetboek, minstens schending van artikel 149 Grondwet en miskenning van de 
motiveringsplicht: de kamer van inbeschuldigingstelling heeft onterecht eerst de 
strafvordering  lastens  de  verweerder  vervallen  verklaard  en  vervolgens  het 
verzoek  van  de  eiseres  tot  bijkomend  onderzoek  zonder  voorwerp  verklaard 
terwijl zij eerst diende te oordelen of de gevraagde bijkomende onderzoeksdaden 
van nut zouden zijn voor het achterhalen van de waarheid; het is in elk geval niet  
redelijk te stellen dat het onderzoek voltooid is zonder dat de onderzoeksrechter 
enige  onderzoeksdaad  heeft  laten  uitvoeren;  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling heeft nagelaten te antwoorden op de argumenten van de 
eiseres  met  betrekking  tot  het  nut  van  de  gevraagde  bijkomende 
onderzoeksdaden; de motivering van het arrest is minstens dubbelzinnig.
2. Het middel dat een dubbelzinnigheid in de motivering van het arrest aanvoert,  
geeft  niet aan in welke lezing van het arrest  de beslissing wettig en in welke 
andere lezing ze onwettig zou zijn.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
3. In zoverre het middel gericht is tegen het gevoerde onderzoek of het gebrek 
eraan, is het niet gericht tegen de bestreden beslissing.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
4.  Wanneer  de  onderzoeksrechter,  zelfs  zonder  enige  onderzoeksdaad  te 
verrichten, een reden vaststelt die naar zijn oordeel het voeren of verder zetten 
van een onderzoek belet of overbodig maakt, zendt hij overeenkomstig artikel 
127,  §1,  Wetboek  van  Strafvordering  het  dossier  over  aan  de  procureur  des 
Konings  die  vervolgens  de  regeling  van  de  rechtspleging  door  de  raadkamer 
vordert, tenzij hij alsnog onderzoekshandelingen vordert.
In  zoverre  het  middel  aanvoert  dat  de  onderzoeksrechter  steeds  een 
onderzoeksdaad dient te verrichten vooraleer een beschikking tot mededeling te 
nemen, faalt het naar recht.
5. De onderzoeksrechter en het onderzoeksgerecht moeten niet steeds ingaan op 
een  verzoek  bijkomende  onderzoekshandelingen  te  stellen;  de 
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onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging, 
oordelen  onaantastbaar  over  de  noodzaak  van  bijkomende 
onderzoekshandelingen.
In  zoverre  het  middel  opkomt  tegen  dit  onaantastbare  oordeel,  is  het  niet 
ontvankelijk.
6. De weigering om een nader onderzoek te bevelen is regelmatig met redenen 
omkleed als het onderzoeksgerecht op grond van de gegevens die het preciseert, 
oordeelt  dat  de  gevraagde  onderzoeksverrichtingen  niet  dienstig  zijn  om  de 
waarheid aan het licht te brengen en dat er een reden bestaat om te besluiten tot 
het verval van de strafvordering.
7. Het arrest (ro 3.4 tot 3.7.2) oordeelt dat:
-  er  voldoende  bezwaren  bestaan  om te  oordelen  dat  de  aan  de  verweerder 
verweten feiten van heling zich hebben voorgedaan op een niet nader bepaalde 
datum tussen 1 januari  2000 en 31 december 2000, ogenblik van het  in bezit 
nemen van de kwestieuze waardepapieren;
- bijkomend onderzoek, zoals gevraagd door de eiseres, aangaande het bestaan 
van deze in bezit name en de feitelijke omstandigheden hiervan, om de redenen 
die het vermeldt niet dienstig is voor de waarheidsvinding;
- mocht de vonnisrechter die over de gegrondheid van de strafvordering dient te 
oordelen,  deze  feiten  bewezen  achten,  hij  de  verjaring  van  de  strafvordering 
dient vast te stellen.
Aldus oordeelt het arrest wettig dat verder onderzoek nutteloos is en beantwoordt 
het regelmatig het verzoek van de eiseres tot bijkomend onderzoek.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

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

31 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: 
H. Schyvens, Antwerpen.

Nr. 367

2° KAMER - 31 mei 2011

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - BEVOEGD BESTUUR 
- HERSTELVORDERING - BEZWAREN - AANPASSING AAN DE GEWIJZIGDE TOESTAND - WIJZE

Het bevoegde bestuur kan de herstelvordering en de motieven ervan tijdens het geding  
aanpassen  en  nader  toelichten  tengevolge  van  de  tegen  deze  vordering  aangevoerde  
bezwaren; niets staat eraan in de weg dat deze aanpassing bij wijze van conclusie namens  
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het bevoegde bestuur zou geschieden1. (Artt. 2 en 3, Wet Motivering Bestuurshandelingen; 
Art. 149, §1, eerste lid, en §2, Stedenbouwdecreet 1999; Art. 6.1.41, §1 en §4, Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening; Art. 440, Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.11.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Gent,  
correctionele kamer, van 26 november 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
(...)

Tweede middel
3.  Het  middel  voert  schending  aan  van  de  artikelen  2  en  3  Wet  Motivering 
Bestuurshandelingen, artikel 149, §1, eerste lid, en §2, Stedenbouwdecreet 1999, 
artikel 6.1.41, §1 en §4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 440 
Gerechtelijk Wetboek: de appelrechters oordelen onterecht dat de motivering van 
de herstelvordering op regelmatige wijze werd aangevuld; nochtans blijkt niet uit 
de stukken van het dossier dat dit geschiedde door een ambtenaar met de vereiste 
hoedanigheid,  noch  dat  deze  aanvulling  bij  wijze  van  conclusie  geschiedde 
krachtens  een  bijzondere  volmacht  aan  de  raadsman;  daarenboven  is  deze 
conclusie geen vordering die aan het parket werd overgemaakt, zodat evenmin 
de vormvoorschriften  van artikel  149, §2, Stedenbouwdecreet  1999 en artikel 
6.1.41, §4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werden nageleefd.
4. In zoverre het middel gericht  is tegen de herstelvordering en niet tegen het 
bestreden arrest, is het niet ontvankelijk.
5. In zoverre wordt verwezen naar stukken uit het dossier of het ontbreken van 
stukken  wordt  aangevoerd  en  de  hoedanigheid  van  de  optredende  ambtenaar 
wordt betwist, vraagt het middel een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet 
bevoegd is.
In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.
6. Voor het overige kan het bevoegde bestuur de herstelvordering en de motieven 
ervan tijdens het geding aanpassen en nader toelichten tengevolge van de tegen 

1 Zie Cass. 29 sept. 2008, AR P.08.0468.N, AC, 2008, nr. 496.
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deze  vordering  aangevoerde  bezwaren.  Niets  staat  eraan  in  de  weg  dat  deze 
aanpassing bij wijze van conclusie namens het bevoegde bestuur zou geschieden.
In zoverre faalt het middel naar recht.

Derde middel
(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. 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 in de kosten.

31 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: 
K. Bouve.

Nr. 368

2° KAMER - 31 mei 2011

ONTVOERING VAN EEN KIND - UITVOERBARE RECHTERLIJKE BESLISSING INZAKE BEWARING 
VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND - AUTONOME AFHANDELING STRAFVORDERING - GEVOLG

Het voor onbestaande houden van de beslissing van de voorzitter zetelend in kortgeding is  
een civielrechtelijk gegeven dat in het kader van de autonome afhandeling van de strafvor-
dering niet afdoet aan het misdrijf van niet-afgifte van het kind wanneer vaststaat dat ten  
tijde van de telastgelegde periode een uitvoerbare rechterlijke beslissing bestond, die een  
bevel tot afgifte van het kind inhield1. (Art. 432, §2 en §3, Strafwetboek)

(P. T. L.)

ARREST

(AR P.11.0098.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 15 december 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass. 5 mei 1999, AR P.99.0481.F, AC, 1999, nr. 263, en Cass. 20 maart 1991, AR nr. 8702, 
AC, nr. 386.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 432, §2 en §3, Strafwetboek: eiser  
wordt vervolgd voor het niet-afgeven van een kind, in strijd met het vonnis van 
de  voorzitter  zetelend  in  kortgeding  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te 
Tongeren  van 3 oktober 2005; de appelrechters  dienden deze beslissing voor 
onbestaande te houden daar bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 2 
juni 2010 beslist was dat de voorzitter van de rechtbank te Tongeren zetelend in 
kortgeding van bij de aanvang niet bevoegd was; de inbreuk op artikel 432, §2,  
Strafwetboek is een voortdurend misdrijf en het kind verblijft nog steeds in het 
buitenland, zodat nog tijdens de duurtijd van het misdrijf het delictuele karakter 
ervan is weggevallen.
2. Het voor onbestaande houden van de beslissing van de voorzitter zetelend in 
kortgeding  is  een  civielrechtelijk  gegeven  dat  in  het  kader  van  de  autonome 
afhandeling van de strafvordering niet afdoet aan het  misdrijf  van niet-afgifte 
van het kind wanneer vaststaat  dat ten tijde van de telastgelegde periode een 
uitvoerbare rechterlijke beslissing bestond, die een bevel tot afgifte van het kind 
inhield.  De appelrechters  stellen vast  dat  er op het  ogenblik van de ten laste 
gelegde feiten, namelijk van 3 oktober 2005 tot 26 januari 2007, een uitvoerbare 
rechterlijke  beslissing  bestond.  Zij  waren  niet  gelast  met  feiten  buiten  die 
periode.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
(...)

Derde middel
(...)

Vierde middel
(...)

Vijfde middel
(...)

Zesde middel
(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: A. 
Bloch –  Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: J. Vermassen, Dendermonde en V. Cottyn, Dendermonde.

Nr. 369

2° KAMER - 31 mei 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VRIJHEIDSBENEMING 
- AANVANG - BEGRIP

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - VRIJHEIDSBENEMING - BEGRIP

1º De vrijheidsbeneming bedoeld in de artikelen 1,1°, 2 en 18, §1, eerste lid, Voorlopige  
Hechteniswet neemt een aanvang vanaf het ogenblik dat de verdachte geen vrijheid van  
komen en gaan heeft, dit is vanaf het ogenblik dat de politiediensten zich van zijn persoon  
hebben verzekerd; dit is niet het geval wanneer de verdachte zich vrij in zijn woning begeeft  
waar hij  zich verschanst en de politiediensten de straat in de omgeving van die woning  
afzetten;  op dat  ogenblik hebben de politiediensten immers nog geen controle over de 
persoon van de verdachte en is het diens vrije keuze om zich in de plaats waar hij zich  
bevindt te verschansen1. (Artt. 1, 1°, 2, 5°, en 18, §1, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet)

2º De vrijheidsbeneming bedoeld in artikel 5 E.V.R.M. betreft een maatregel waarbij een  
persoon tegen zijn wil wordt opgehouden in een welbepaalde plaats ingevolge het bevel  
van een bevoegde overheid; het geval van een persoon die zich in zijn woning verschanst  
waar hij zich vrijwillig begeven heeft, is dergelijke vrijheidsbeneming niet. (Art. 5, EVRM)

(B.)

ARREST

(AR P.11.0971.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1 Zie Cass. 21 nov. 2001, AR P.01.1538.F, AC, 2001, nr. 636.



1454 HOF VAN CASSATIE 31.5.11 - Nr. 369 

1. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM, artikel 12 Grondwet en 
van de artikelen 1,  2  en 18 Voorlopige  Hechteniswet:  het  arrest  oordeelt  ten 
onrechte dat het aanhoudingsbevel afgeleverd werd binnen de 24 uur na eisers 
vrijheidsbeneming; de inperking van de vrijheid van komen en gaan ontstaat niet 
op  het  ogenblik  dat  de  verdachte  de  handboeien  werd  aangedaan;  vanaf  het 
ogenblik dat het interventieteam van de politie gewapend de straat had afgezet, 
kon de eiser nergens meer heen en beschikte hij niet meer over de vrijheid van 
komen en gaan.
2. Anders dan het middel ervan uitgaat, oordeelt het arrest niet dat de vrijheid 
van  komen  en  gaan  slechts  begint  wanneer  de  verdachte  de  boeien  wordt 
aangedaan.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
3.  De  vrijheidsbeneming  bedoeld  in  artikel  5  EVRM  betreft  een  maatregel 
waarbij een persoon tegen zijn wil wordt opgehouden in een welbepaalde plaats 
ingevolge het bevel van een bevoegde overheid. Het geval van een persoon die 
zich  in  zijn  woning  verschanst  waar  hij  zich  vrijwillig  begeven  heeft,  is 
dergelijke vrijheidsbeneming niet.
In zoverre faalt het middel naar recht. 
4. De vrijheidsbeneming bedoeld in de artikelen 1, 1°, 2 en 18, §1, eerste lid,  
Voorlopige  Hechteniswet  neemt  een  aanvang  vanaf  het  ogenblik  dat  de 
verdachte geen vrijheid van komen en gaan heeft, dit is vanaf het ogenblik dat de 
politiediensten zich  van zijn  persoon hebben verzekerd.  Dit  is  niet  het  geval 
wanneer de verdachte zich vrij in zijn woning begeeft waar hij zich verschanst en 
de politiediensten  de straat  in  de omgeving  van die  woning afzetten.  Op dat 
ogenblik hebben de politiediensten immers nog geen controle over de persoon 
van de verdachte en is het diens vrije keuze om zich in de plaats waar hij zich 
bevindt te verschansen. 
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het evenzeer 
naar recht.
5. Het arrest oordeelt dat:
-  de  eiser  vrij  zijn  woning  kon  binnenkomen  zonder  onmiddellijk  door  de 
aanwezige politie staande te worden gehouden;
-  de  eiser  verkoos  zich  in  zijn  woning  terug  te  trekken  en  zich  eerst  te 
verstoppen;
- in een verder stadium, de eiser zelf op het dak van de woning kroop na zich zelf 
verschanst  te hebben, vanwaar hij dakpannen naar de politie- en hulpdiensten 
wierp,  waardoor  deze  een  belangrijke  open  ruimte  diende  vrij  te  houden 
waarover de eiser kon beschikken om desgewenst te ontvluchten;
- de eiser om 19 u 50 vrijwillig zijn woning heeft verlaten en zich overgegeven 
heeft aan de politie.
Op grond van die vaststellingen oordeelt het arrest dat de eiser beschikte over 
zijn vrijheid van komen en gaan totdat hij vrijwillig zijn woning heeft verlaten en 
zich overgegeven heeft aan de politie en dat zijn vrijheidsbeneming vanaf die 
overgave  een  aanvang  heeft  genomen.  Aldus  is  de  beslissing  naar  recht 
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verantwoord.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.

Ambtshalve onderzoek
6. 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 in de kosten.

31 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P. 
Maffei –  Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: N. De Mot, Gent.

Nr. 370

2° KAMER - 31 mei 2011

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING - ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - DRAAGWIJDTE

De  door  de  onderzoeksgerechten  genomen  beslissingen  van  buitenvervolgingstelling  
hebben geen gezag van gewijsde ten aanzien van de strafrechter die kennisneemt van de  
strafvordering wegens andere feiten die aan anderen worden tenlastegelegd;  dergelijke  
beslissingen kunnen immers noch de uitoefening van de strafvordering jegens die personen 
beperken, noch de uitoefening van het recht van verdediging dat vrij  en ten volle moet  
kunnen worden uitgeoefend1.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL e.a. T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.2037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, correctionele kamer, van 10 december 2010.
De eiser I voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan. 
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal  Jean  Marie  Genicot  heeft  op  20  april  2011 een  conclusie 
neergelegd ter griffie van het Hof.
De tweede eiser heeft een zittingsnota neergelegd. 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 370. 
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Op  de  rechtszitting  van  4  mei  2011  heeft  raadsheer  Pierre  Cornelis  verslag 
uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. FEITEN

1. Na afloop van een met toepassing van de artikelen 485 tot 487 Wetboek van 
Strafvordering geopend gerechtelijk onderzoek, heeft het Hof van Cassatie op 27 
juni 2007 een arrest  gewezen dat verklaart  dat  er geen grond is om J.-C. L.,  
advocaat-generaal  bij  het  hof  van  beroep  te  Bergen,  te  vervolgen  wegens 
valsheid en gebruik van valse stukken door een ambtenaar,  verduistering door 
een ambtenaar, verleiding van een getuige, schending van het beroepsgeheim en 
vereniging van boosdoeners, en evenmin om V. C., procureur des Konings te 
Neufchâteau, te vervolgen wegens valsheid in geschriften door een ambtenaar, 
verduistering door een ambtenaar en vereniging van boosdoeners.
Voorafgaand  aan  de  ambten  die  zij  op  het  ogenblik  van  die  rechtspleging 
uitoefenden, was eerstgenoemde magistraat als onderzoeksrechter belast met de 
zaken  1  en  2  van  het  thans  aan  het  Hof  voorgelegde  dossier  en  was 
laatstgenoemde  magistraat  als  parketmagistraat  belast  met  de  zaak  1  van 
hetzelfde dossier.
De  eerste,  vierde,  zesde  en  tiende  verweerder  hadden  zich  burgerlijke  partij  
gesteld voor het Hof.
2. Het beroepen vonnis verklaart de vervolgingen niet ontvankelijk die:
- in zaak 1 tegen de verweerders D. W., C. S., J.-M. B., E. V., H. H., T. K., A.  
B., L. B., D. D. C., R. V., D. W., L. V. en J. D. zijn ingesteld wegens valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken, valsheid met het oog op ontduiking 
van de inkomstenbelastingen en gebruik van valse stukken, valsheid met het oog 
op ontduiking van met zegel gelijkgestelde taksen en gebruik van valse stukken, 
valsheid met het oog op ontduiking van successierechten en gebruik van valse 
stukken, overtredingen van het Wetboek van Inkomstenbelasting, witwassen in 
de zin van artikel  505, eerste  lid,  2°,  3° en 4°,  Strafwetboek,  vereniging van 
boosdoeners,  overtreding  van  het  BTW-wetboek,  overtreding  van  de  wet 
betreffende  de  bedrijfsboekhouding,  valsheid  in  de  jaarrekeningen  van  de 
vennootschappen en gebruik van valse stukken;
- in zaak 2, tegen de verweerders D. W. en R. V. zijn ingesteld wegens valsheid  
in geschriften en gebruik van valse stukken, valsheid met het oog op ontduiking 
van inkomstenbelastingen en gebruik van valse stukken, overtredingen van het 
Wetboek van successierechten, witwassen in de zin van artikel 505, eerste lid, 
2°,  3°  en  4°,  Strafwetboek  en  overtredingen  van  het  Wetboek  van 
Inkomstenbelastingen.
Het  voormelde  vonnis  ontslaat  genoemde  verweerders  van  rechtsvervolging, 
beveelt de teruggave, aan de verweerder D. W., van de borgsom van 5 miljoen 
Belgische frank die is gestort op grond van de beschikking waarbij hij in vrijheid 
was gesteld, en verklaart de rechtbank niet bevoegd om kennis te nemen van de 
vordering van de burgerlijke partij, de Belgische Staat, de tweede eiser.
3.  Het  bestreden  arrest  bevestigt  de  strafrechtelijke  en  burgerrechtelijke 
beschikkingen van dat vonnis.



Nr. 370 - 31.5.11 HOF VAN CASSATIE 1457 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser I

Eerste middel
De eiser verwijt het bestreden arrest dat het bij het onderzoek van zaak 1 heeft 
bevestigd dat de processen-verbaal  met betrekking tot de herkomst van de tot 
staving van de vervolgingen overgelegde stukken, met instemming of op verzoek 
van de onderzoeksrechter  en het openbaar ministerie  werden weggenomen en 
vervangen door valse stukken en dat de beweringen van de getuige S. D. volgens 
welke  de  onderzoeksrechter  haar  onder  druk  zou  hebben  gezet  om  op  haar 
vroegere verklaringen terug te komen, geloofwaardig zijn.
De eiser  die miskenning  van het  algemeen rechtsbeginsel  van  het  gezag  van 
gewijsde in strafzaken inroept, voert aan dat de appelrechters aldus het gezag van 
gewijsde van het arrest van het Hof van 27 juni 2007 hebben miskend.
De  door  de  onderzoeksgerechten  genomen  beslissingen  tot 
buitenvervolgingstelling  hebben geen  gezag  van gewijsde  ten aanzien van  de 
strafrechter die kennisneemt van de strafvordering wegens andere feiten die aan 
andere personen worden ten laste gelegd.
Dergelijke  beslissingen  kunnen  immers  noch  de  uitoefening  van  de 
strafvordering jegens die personen beperken, noch de uitoefening van het recht 
van verdediging dat vrij en ten volle moet kunnen worden uitgeoefend.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
(...) 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt  de  tweede  eiser  in  de  kosten  van  zijn  cassatieberoep  en  laat  de 
overige kosten ten laste van de Staat.

31 mei 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: P. 
Cornelis –  Gelijkluidende conclusie: J.  M. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten:M. 
Grégoire, C. De Baets en J. Verbist. 


	05 -AC-Mei 2011.pdf
	Nr. 290 - 2.5.11
	Nr. 291 - 2.5.11
	Nr. 292 - 3.5.11
	Nr. 293 - 3.5.11
	Nr. 294 - 4.5.11
	Nr. 295 - 4.5.11
	Nr. 296 - 5.5.11
	Nr. 297 - 5.5.11
	Nr. 298 - 5.5.11
	Nr. 299 - 5.5.11
	Nr. 300 - 5.5.11
	Nr. 301 - 5.5.11
	Nr. 302 - 5.5.11
	Nr. 303 - 6.5.11
	Nr. 304 - 6.5.11
	Nr. 305 - 6.5.11
	Nr. 306 - 6.5.11
	Nr. 307 - 6.5.11
	Nr. 308 - 9.5.11
	Nr. 309 - 9.5.11
	Nr. 310 - 9.5.11
	Nr. 311 - 10.5.11
	Nr. 312 - 10.5.11
	Nr. 313 - 11.5.11
	Nr. 314 - 11.5.11
	Nr. 315 - 12.5.11
	Nr. 316 - 13.5.11
	Nr. 317 - 13.5.11
	Nr. 318 - 13.5.11
	Nr. 319 - 16.5.11
	Nr. 320 - 16.5.11
	Nr. 321 - 16.5.11
	Nr. 322 - 17.5.11
	Nr. 323 - 17.5.11
	Nr. 324 - 18.5.11
	Nr. 325 - 18.5.11
	Nr. 326 - 19.5.11
	Nr. 327 - 19.5.11
	Nr. 328 - 19.5.11
	Nr. 329 - 19.5.11
	Nr. 330 - 19.5.11
	Nr. 331 - 20.5.11
	Nr. 332 - 20.5.11
	Nr. 333 - 20.5.11
	Nr. 334 - 20.5.11
	Nr. 335 - 20.5.11
	Nr. 336 - 23.5.11
	Nr. 337 - 23.5.11
	Nr. 338 - 23.5.11
	Nr. 339 - 23.5.11
	Nr. 340 - 23.5.11
	Nr. 341 - 24.5.11
	Nr. 342 - 24.5.11
	Nr. 343 - 24.5.11
	Nr. 344 - 24.5.11
	Nr. 345 - 24.5.11
	Nr. 346 - 24.5.11
	Nr. 347 - 24.5.11
	Nr. 348 - 24.5.11
	Nr. 349 - 25.5.11
	Nr. 350 - 25.5.11
	Nr. 351 - 25.5.11
	Nr. 352 - 25.5.11
	Nr. 353 - 26.5.11
	Nr. 354 - 26.5.11
	Nr. 355 - 27.5.11
	Nr. 356 - 27.5.11
	Nr. 357 - 27.5.11
	Nr. 358 - 27.5.11
	Nr. 359 - 27.5.11
	Nr. 360 - 27.5.11
	Nr. 361 - 30.5.11
	Nr. 362 - 30.5.11
	Nr. 363 - 30.5.11
	Nr. 364 - 30.5.11
	Nr. 365 - 30.5.11
	Nr. 366 - 31.5.11
	Nr. 367 - 31.5.11
	Nr. 368 - 31.5.11
	Nr. 369 - 31.5.11
	Nr. 370 - 31.5.11




