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Nr. 586

2° KAMER - 2 november 2011

1º BEROEPSGEHEIM - STRAFZAKEN - BEWIJS - STUK GEDEKT DOOR HET BEROEPSGEHEIM - 
FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
STUK GEDEKT DOOR HET BEROEPSGEHEIM - FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSGARING - STUK GEDEKT DOOR HET 
BEROEPSGEHEIM - FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER

4º BEROEPSGEHEIM - STRAFZAKEN - BEWIJS - STUK GEDEKT DOOR HET BEROEPSGEHEIM - 
BEWIJSLAST - BEOORDELINGSVRIJHEID

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
STUK GEDEKT DOOR HET BEROEPSGEHEIM - BEOORDELINGSVRIJHEID

1º, 2° en 3° Het staat aan de onderzoeksrechter om, onder toezicht van het onderzoeks- en  
vonnisgerecht, in feite te beoordelen of, in het licht van de gegevens van de zaak, een stuk  
door het beroepsgeheim is gedekt1.

4º en 5° De omvang van het beroepsgeheim is geen rechtvaardigings- of verschonings-
grond, zodat de regel die zegt dat de beklaagde alleen dient te bewijzen dat de omstandig-
heid die zijn verantwoordelijkheid uitsluit,  niet  volkomen ongeloofwaardig is,  daarop niet  
toepasselijk is; de rechter keert de bewijslast niet om wanneer hij de gegevens verduidelijkt  
waaruit hij afleidt dat het stuk niet door het beroepsgeheim is gedekt, en de door de verde-
diging  aangevoerde  andere  en  daarmee  strijdige  gegevens  als  niet  doorslaggevend  
afwijst2.

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.1692.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 oktober 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  25  augustus  2011  een 
conclusie neergelegd, waarop de eiser geantwoord heeft met een nota die op de 
griffie is neergelegd op 18 oktober 2011.
Op de rechtszitting van 2 november 2011 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag 
uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 586.
2 Ibid.
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A.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  over  de  
regelmatigheid van de inbeslagneming van handgeschreven notities

Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het niet beveelt om vertrouwelijke notities, die 
in  de  woonplaats  van  de  eiser  in  beslag  genomen  zijn,  uit  het  dossier  te  
verwijderen  hoewel  die stukken voor zijn advocaat  zijn  bestemd en door het 
beroepsgeheim zijn gedekt.
Volgens de eiser schenden de appelrechters aldus artikel 6.1 EVRM, miskennen 
zij het recht van verdediging en schenden zij bovendien artikel 149 Grondwet, 
door niet op passende wijze te antwoorden op de conclusie waarin de eiser vraagt 
dat die stukken uit het dossier zouden worden verwijderd.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, dat niet 
toepasselijk is op de onderzoeksgerechten, faalt het naar recht.
In  zoverre  het  onderzoek  van  het  middel  het  nazicht  van  feitelijke  gegevens 
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige staat het aan de onderzoeksrechter om, onder toezicht van het 
onderzoeks-  en  vonnisgerecht,  in  feite  te  beoordelen  of,  in  het  licht  van  de 
gegevens die eigen zijn aan de zaak, een stuk door het beroepsgeheim gedekt is.
Volgens het arrest toont geen enkel gegeven aan dat de paar documenten tussen 
de bij de huiszoeking in beslag genomen stukken, een notitie zouden uitmaken 
die de eiser gericht heeft tot zijn advocaat en aan hem heeft medegedeeld.
Het  arrest  voegt  daaraan  toe  dat  de  eiser  na  afloop van  de  huiszoeking  was 
verhoord en dat zijn ontkennend antwoord op de vraag of hij opmerkingen had 
geen  aanleiding  geeft  te  denken  dat,  met  medeweten  van  de  eiser  en  diens 
eveneens  aanwezige  raadsman,  een  stuk  zou  zijn  meegenomen  van 
vertrouwelijke aard.
Op grond van  die vermeldingen  beslissen de appelrechters  naar  recht  om de 
bekritiseerde stukken niet uit het dossier te verwijderen.
Voor het overige hebben zij het recht van verdediging van de eiser niet miskend, 
louter  en  alleen  omdat  zij  nietigheidsgronden  afwijzen  door  ze  ongegrond  te 
verklaren.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel
Volgens de eiser hebben de appelrechters het beginsel van het vermoeden van 
onschuld miskend, in zoverre het niet aan hem stond om het bewijs te leveren  
van  een  omstandigheid  die  zijn  aansprakelijkheid  uitsluit,  te  dezen  de 
vertrouwelijkheid van een stuk dat in beslag genomen is ofschoon het aan zijn 
advocaat  was gericht.  Hij  voert  aan dat  hij  alleen diende te bewijzen dat  die 
omstandigheid niet volkomen ongeloofwaardig was.
De  omvang  van  het  beroepsgeheim  is  geen  rechtvaardigings-  of 
verschoningsgrond en valt dus niet onder toepassing van die regel.
De  rechter  keert  de  bewijslast  niet  om  wanneer  hij,  zoals  vermeld  in  het 
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antwoord op het eerste middel, de gegevens verduidelijkt waaruit hij afleidt dat 
het  stuk  niet  door  het  beroepsgeheim  is  gedekt  en  de  door  de  verdediging 
aangevoerde en daarmee strijdige gegevens als niet doorslaggevend afwijst.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet  
over de telastleggingen
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 bedoelde gevallen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

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

2  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: P.  Cornelis  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaten: L. Kennes, Brussel, D. Wasserman, Brussel, A. Marc, Brussel en 
F. Vansiliette, Brussel.

Nr. 587

2° KAMER - 2 november 2011

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VERPLICHTE VERMELDINGEN - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VERPLICHTE VERMELDINGEN - DRAAGWIJDTE

3º ONDERZOEKSRECHTER - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VERPLICHTE VERMELDINGEN - DRAAGWIJDTE

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTROLE VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE GETUIGE - DRAAGWIJDTE

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTROLE VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE GETUIGE - DRAAGWIJDTE

6º ONDERZOEKSRECHTER - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTROLE VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE GETUIGE - DRAAGWIJDTE
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7º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTROLE VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE GETUIGE - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTROLE VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE GETUIGE - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER

9º ONDERZOEKSRECHTER - ANONIEME GETUIGE - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTROLE VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE GETUIGE - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER

10º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - VERHOOR DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VORMVEREISTE - 
DRAAGWIJDTE

11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ANONIEME GETUIGE - VERHOOR DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VORMVEREISTE - 
DRAAGWIJDTE

12º ONDERZOEKSRECHTER - ANONIEME GETUIGE - VERHOOR DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VORMVEREISTE - 
DRAAGWIJDTE

13º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INVERDENKINGSTELLING - MET DE 
INVERDENKINGGESTELDE GELIJKGESTELD PERSOON - BEGRIP

14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INVERDENKINGSTELLING - MET DE 
INVERDENKINGGESTELDE GELIJKGESTELD PERSOON - BEGRIP - VERMELDING VAN EEN VERDACHTE IN 
DE BESCHIKKING WAARBIJ EEN GETUIGE ANONIMITEIT WORDT TOEGESTAAN

15º ONDERZOEKSRECHTER - INVERDENKINGSTELLING - MET DE INVERDENKINGGESTELDE 
GELIJKGESTELD PERSOON - BEGRIP - VERMELDING VAN EEN VERDACHTE IN DE BESCHIKKING WAARBIJ 
EEN GETUIGE ANONIMITEIT WORDT TOEGESTAAN

16º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INVERDENKINGSTELLING - MET DE 
INVERDENKINGGESTELDE GELIJKGESTELD PERSOON - BEOORDELING DOOR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

17º ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGSTELLING - MET DE 
INVERDENKINGGESTELDE GELIJKGESTELD PERSOON - BEOORDELING DOOR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING

18º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK - 
DRAAGWIJDTE

19º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - VRAAG VAN DE 
VERDEDIGING OM EEN ANONIEME GETUIGE TE HOREN - DRAAGWIJDTE

20º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELING TE STELLEN - VERHOOR VAN ANONIEME GETUIGE - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Uit artikel 86bis, §4, van het Wetboek van Strafvordering volgt dat, op straffe  
van nietigheid van de getuigenverklaring, de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij  
beslist wordt dat de identiteit van de getuige verborgen zal worden gehouden, melding moet  
maken van met name de toepassing van de eerste drie paragrafen van dit artikel; aan die  
verplichting is voldaan als de onderzoeksrechter de concrete gegevens vermeldt waardoor  
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de partijen en het vonnis- en onderzoeksgerecht, enerzijds, zich ervan kunnen vergewissen  
dat de anonimiteit noodzakelijk is,  rekening houdende met onder meer de ernst van de  
feiten en de ontoereikendheid van de andere onderzoeksmiddelen en zij, anderzijds, zowel  
de noodzaak tot bescherming van de anonieme getuige tegen de bedreiging waaraan hij  
zich blootstelt als de betrouwbaarheid van zijn getuigenis kunnen nagaan1.

4º, 5° en 6° Artikel 86bis, §4, van het Wetboek van Strafvordering, verplicht de onderzoeks-
rechter  om zich  van  de  betrouwbaarheid  van  de  getuige  te  vergewissen,  met  andere  
woorden, het geloof na te gaan dat aan de getuige, nog vóór diens getuigenis, mag worden  
gehecht, en niet de geloofwaardigheid van de getuigenis die eerst later kan worden inge-
schat;  die  magistraat  dient  daarnaast  niet  de  middelen  te  preciseren  waardoor  hij  dat  
toezicht heeft kunnen uitoefenen2.

7º, 8° en 9° Tenzij vooraf uit het gerechtelijk onderzoek een gegeven blijkt waardoor de  
getuige van partijdigheid, subjectiviteit of oneerlijkheid kan worden verdacht, is het oordeel  
van  de  onderzoeksrechter  inzake  de  betrouwbaarheid  van  de  getuige  onaantastbaar,  
aangezien er tegen zijn beschikking waarbij de volledige anonimiteit wordt toegestaan of  
geweigerd geen rechtsmiddel openstaat en er over de geloofwaardigheid van de getuigenis  
hoe dan ook nog tegenspraak kan worden gevoerd voor het onderzoeks- en vonnisge-
recht3.

10º, 11° en 12° Ofschoon artikel 86ter van het Wetboek van Strafvordering de procureur  
des  Konings  toestaat  het  verhoor  van een  anonieme getuige  bij  te  wonen,  maakt  het  
daarvan geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste4.

13º De persoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld, in de zin van artikel 61bis,  
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, is degene die in de vordering van het  
openbaar ministerie of in de burgerlijke partijstelling bij naam of althans rechtstreeks als  
verdachte  wordt  genoemd;  het  feit  dat  iemand  door  een  inverdenkinggestelde  of  een  
getuige in de zaak wordt betrokken, herhaaldelijk wordt verhoord of het voorwerp is van een  
huiszoeking of een beslag, kan op zich niet gelijkgesteld worden met het instellen van de  
strafvordering, wat, gezien het voormelde artikel 61bis,  tweede lid, gelijkaardige rechten  
verleent als die van de inverdenkinggestelde5.

14º en 15° De vermelding, in de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de getuige  
de volledige anonimiteit wordt toegestaan, van de namen van de personen die verdacht  
worden van de in het gerechtelijk onderzoek bedoelde feiten, heeft niet tot gevolg dat de  
strafvordering tegen hen is ingesteld6.

16º en 17° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat een verdachte in de  
vordering van het openbaar ministerie noch uitdrukkelijk werd aangeduid, noch rechtstreeks  
in de zaak werd betrokken, dat de hem betreffende onderzoekshandelingen niet inhouden  
dat tegen hem de strafvordering is ingesteld en dat de onderzoeksrechter niet kan worden  
verweten dat hij getalmd heeft met de inverdenkingstelling, kan zij daaruit afleiden dat die  
verdachte geen persoon is tegen wie de strafvordering is ingesteld, in de zin van de arti-
kelen 61bis en 86bis van het Wetboek van Strafvordering7.

18º De eerbiediging van het recht van verdediging vereist niet dat de rechter, alvorens zijn  
beslissing uit te spreken, de partijen kennis geeft van de redenering waarmee hij tot zijn  
overtuiging is gekomen. 

19º  en  20°  Het  recht  van de inverdenkinggestelde  om te  verzoeken  dat  de  anonieme 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 587. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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getuige zou worden verhoord, impliceert niet het recht dat zijn verzoek ook zal worden inge-
willigd, aangezien het aan de rechter staat om te oordelen of het wel opportuun is om de  
hem vooraf gesuggereerde vragen te stellen8.

(L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0919.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 april 2011.
De eiser S. L. voert drie middelen aan en de eisers M. K. en M. E. M. voeren 
ieder twee middelen aan, in memories die aan dit arrest zijn gehecht.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  24  oktober  2011  een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op  de  rechtszitting  van  2  november  2011  heeft  afdelingsvoorzitter  Frédéric 
Close  verslag  uitgebracht,  heeft  de  voornoemde  advocaat-generaal 
geconcludeerd  en  heeft  de  eiser  M.  K.  met  toepassing  van  artikel  1107 
Gerechtelijk Wetboek een noot neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van S. L.

Eerste middel

Eerste onderdeel
Uit  artikel  86bis,  §4,  Wetboek  van  Strafvordering  volgt  dat,  op  straffe  van 
nietigheid van de getuigenverklaring, de beschikking van de onderzoeksrechter 
waarbij  beslist  wordt  dat  de  identiteit  van  de  getuige  verborgen  zal  worden 
gehouden, melding moet maken van met name de toepassing van de eerste drie 
paragrafen  van  dit  artikel.  Aan  die  verplichting  wordt  voldaan  door  de 
vermelding  van  de  concrete  gegevens  die  de  partijen  en  de  onderzoeks-  en 
vonnisgerechten toelaten, eensdeels, zich ervan te vergewissen dat de anonimiteit 
noodzakelijk is, rekening houdende met onder meer de ernst van de feiten en de 
ontoereikendheid van de andere onderzoeksmiddelen en, anderdeels,  zowel de 
noodzaak tot bescherming van de anonieme getuige tegen de bedreiging waaraan 
hij zich blootstelt als de betrouwbaarheid van zijn getuigenis na te gaan.
In antwoord op de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat de beschikking 
niet  uitdrukkelijk  melding  maakte  van  de  toepassing  van  de  eerste  drie 
paragrafen van het voormelde artikel 86bis, beperkt het arrest zich, in strijd met 
wat het middel aanvoert, niet tot de vermelding dat die beschikking uitdrukkelijk 
melding maakt van het voormelde artikel. De kamer van inbeschuldigingstelling 

8 Ibid.
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stelt immers ook vast dat de beschikking in concreto de bedreigingen motiveert 
die  tegen  de  getuige  werden  geuit,  de  ernst  van  de  misdrijven  waarover 
getuigenis  is  afgelegd,  het  subsidiariteitsvereiste  en  de  wijze  waarop  de 
onderzoeksrechter  persoonlijk  de  betrouwbaarheid  van  de  getuige  heeft 
nagegaan.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
Het  arrest  stelt  vast  dat  de  onderzoeksrechter  verklaart  dat  hij  de 
betrouwbaarheid van de getuige heeft gecontroleerd door niet alleen te peilen 
naar diens persoonlijkheid maar ook door hem uit te vragen over de mate waarin 
hij bekend was met zowel de criminele organisatie  als de strafbare feiten die 
deze  zou  hebben  gepleegd.  Het  tweede  onderdeel  verwijt  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling dat zij zich alleen tot die overweging heeft beperkt om te 
beslissen dat de betwiste beschikking de wettelijke verplichting tot "vermelding 
van de wijze waarop de onderzoeksrechter de betrouwbaarheid van de getuige 
heeft onderzocht" eerbiedigde.
Artikel  86bis,  §4,  verplicht  de  onderzoeksrechter  om  zich  van  de 
betrouwbaarheid  van  de  getuige  te  vergewissen,  met  andere  woorden,  het 
vertrouwen na te gaan dat in de getuige mag worden gesteld,  nog vóór diens 
getuigenis,  en niet  de geloofwaardigheid van de getuigenis die eerst  later kan 
worden ingeschat. Die magistraat dient daarnaast niet de middelen te preciseren 
waardoor hij dit heeft kunnen toetsen.
Tenzij  vooraf  uit  het  gerechtelijk  onderzoek  een  gegeven  blijkt  waardoor  de 
getuige  van partijdigheid,  subjectiviteit  of  oneerlijkheid kan worden verdacht, 
wat  te dezen niet  wordt aangevoerd,  is  het  oordeel  van de onderzoeksrechter 
onaantastbaar,  aangezien  er  tegen  zijn  beschikking  waarbij  de  volledige 
anonimiteit  wordt toegestaan of geweigerd  geen rechtsmiddel openstaat  en er 
over de geloofwaardigheid van de getuigenis hoe dan ook nog tegenspraak kan 
worden gevoerd voor het onderzoeks- en vonnisgerecht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
Het  middel voert  aan dat  het  arrest  artikel  86ter  Wetboek van Strafvordering 
schendt  door te beslissen dat  de beschikking waarbij  de getuige de volledige 
anonimiteit  wordt  toegestaan  niet  aan  de  eiser  ter  kennis  diende  te  worden 
gebracht. Laatstgenoemde voert immers aan dat hem de hoedanigheid diende te 
worden  verleend  van  persoon  tegen  wie  de  strafvordering  wordt  ingesteld, 
aangezien hij reeds vanaf het oorspronkelijke proces-verbaal met naam vermeld 
werd  in  elke  onderzoekshandeling  die  aan  de  aangevochten  beschikking 
voorafgaat evenals in de aangevochten beschikking zelf.
De vermelding, in bovengenoemde beschikking van de namen van de personen 
die verdacht worden van de in het gerechtelijk onderzoek bedoelde feiten, heeft 
niet tot gevolg dat de strafvordering is ingesteld tegen hen.
Het arrest wijst erop dat de eiser in de vorderingen van het openbaar ministerie  
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niet uitdrukkelijk werd aangeduid en evenmin rechtstreeks in de zaak betrokken 
werd, dat  de hem betreffende onderzoekshandelingen niet  inhouden dat  tegen 
hem de strafvordering is ingesteld en dat de onderzoeksrechter niet kan worden 
verweten dat hij getalmd heeft  met eisers inverdenkingstelling. De kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft daaruit kunnen afleiden dat de eiser geen persoon 
was tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in de zin van de artikelen 61bis 
en 86bis Wetboek van Strafvordering.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel
Het arrest vermeldt "dat de eerbiediging van het recht op tegenspraak inhoudt dat 
wanneer iemand, zoals te dezen, in verdenking wordt gesteld nadat een anonieme 
getuige  is  verhoord,  hij  eventueel  met  toepassing  van  artikel  61quinquies 
Wetboek van  Strafvordering  om een  bijkomend verhoor  van  die  getuige  kan 
verzoeken,  voor  zover  evenwel  bij  dat  verhoor  nieuwe  en  relevante  vragen 
worden gesteld".
In zoverre het middel aanvoert dat de kamer van inbeschuldigingstelling aldus te 
verstaan heeft  gegeven dat de mede-inverdenkinggestelde E. M. in deze zaak 
geen dergelijk verzoek had ingediend, steunt het op een verkeerde interpretatie 
van het arrest.
In strijd met wat het middel aanvoert, kan de grief dat de bewijskracht van de 
akten is miskend, in de veronderstelling dat  deze gegrond is,  geen schending 
uitmaken van artikel 149 Grondwet. Eensdeels is die grondwettelijke bepaling 
immers  niet  van  toepassing  op  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  die 
uitspraak  doet  overeenkomstig  artikel  235bis Wetboek  van  Strafvordering. 
Anderdeels legt zij de rechter een vormvereiste op die geen verband houdt met 
het verbod om een akte te interpreteren op een wijze die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan. 
Voor het  overige kan het  arrest  de bewijskracht niet  miskennen van een akte 
waarnaar het niet verwijst.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

B. Cassatieberoep van M. K.

Eerste middel
Het middel verwijt het arrest  dat het oordeelt dat de eiser en sommige mede-
inverdenkinggestelden niet de hoedanigheid hadden van personen tegen wie de 
strafvordering is ingesteld en de onderzoeksrechter hen bijgevolg geen kennis 
diende te geven van zijn beschikking betreffende de anonieme getuigenis.
De persoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld, in de zin van artikel  
61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is degene die in de vordering van 
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het  openbaar  ministerie  of  in  de  burgerlijkepartijstelling  bij  naam of  althans 
rechtstreeks  als  verdachte  wordt  genoemd.  Het  feit  dat  iemand  door  een 
inverdenkinggestelde of getuige in de zaak wordt betrokken, herhaaldelijk wordt 
verhoord  of  een  huiszoeking  of  een  beslag  ondergaat,  kan  op  zich  niet 
gelijkgesteld  worden  met  het  instellen van de  strafvordering,  wat,  gezien  het 
voormelde artikel 61bis, tweede lid, gelijkaardige rechten verleent als die van de 
inverdenkinggestelde.
Ofschoon artikel 86ter Wetboek van Strafvordering de procureur des Konings 
toestaat het verhoor van een anonieme getuige bij te wonen, maakt het daarvan 
geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorschrift.
Het middel faalt naar recht.

Tweede middel
Het  arrest  vermeldt  dat  de  inverdenkinggestelde,  ingeval  hij  ná  de  anonieme 
getuigenverklaring in verdenking wordt gesteld, een nieuw getuigenverhoor kan 
vragen indien hij nieuwe en relevante vragen aanvoert.
De  in  het  middel  aangevoerde  omstandigheid  dat  een  andere 
inverdenkinggestelde dat verzoek heeft geformuleerd en dat het werd afgewezen, 
heeft niet tot gevolg dat de redenen van het arrest onderling tegenstrijdig zouden 
zijn of dat er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de redenen en het dictum 
van het arrest.
De eiser kan overigens geen schending aanvoeren van een recht dat hij zelf niet 
heeft uitgeoefend.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

C. Cassatieberoep van M. E. M.

Eerste middel
Om de redenen die vermeld zijn in het antwoord op het tweede, door de eerste 
eiser  aangevoerde  gelijkaardige  middel,  kan  het  middel  niet  worden 
aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel
De  eerbiediging  van  het  recht  van  verdediging  vereist  niet  dat  de  rechter, 
alvorens zijn beslissing uit te spreken, de partijen kennis geeft van de redenering 
waarmee hij tot zijn overtuiging is gekomen.
Het  arrest  oordeelt  dat  de  rechtmatige  bekommernis  om  het  onderzoek  niet 
volkomen ondoeltreffend te maken, rechtvaardigde dat de inverdenkingstelling 
van  de  eiser  werd  uitgesteld.  Het  herinnert  er  ook  aan  dat  laatstgenoemde, 
volgens  de  voorwaarden  die  het  vermeldt,  een  bijkomend  verhoor  van  de 
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anonieme getuige kan vragen.
De  appelrechters  waren  ter  eerbiediging  van  het  voormelde  algemeen 
rechtsbeginsel  niet  verplicht  de  voorafgaande  opmerkingen  van  de  partijen 
betreffende voormelde beoordeling in aanmerking te nemen.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
Het tweede onderdeel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich 
niet  kon  baseren  op  het  recht  van  de  eiser  om,  in  zijn  hoedanigheid  van 
inverdenkinggestelde,  later  om  een  verhoor  van  de  anonieme  getuige  te 
verzoeken,  aangezien  op  de  dag  van  het  arrest  over  dat  verzoek  nog  geen 
uitspraak was gedaan.
Het recht van de inverdenkinggestelde om te verzoeken dat de anonieme getuige 
zou worden verhoord impliceert niet het recht dat zijn verzoek ook zal worden 
ingewilligd,  aangezien  het  aan  de  rechter  staat  om  te  oordelen  of  het  wel 
opportuun is om de hem vooraf gesuggereerde vragen te stellen.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, 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.
(...)

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

2  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: F. Close – Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch, advocaat-generaal 
– Advocaten: D. Spreutels, Brussel, B. Bovy, Brussel, B. Boudiba, Brussel, H. El Abouti, 
Brussel, N. Cohen, Brussel en C. Marchand, Brussel.

Nr. 588

2° KAMER - 2 november 2011

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - PROCEDURE TER ZITTING - 
VERKLARINGEN VAN DE PARTIJEN - OVERSCHRIJVING IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RECHTSZITTING 
- VERPLICHT VORMVOORSCHRIFT

Noch artikel 211 van het Wetboek van Strafvordering, noch de wetsbepalingen waarnaar  
dat artikel verwijst, bepalen dat, in het kader van het onderzoek ter zitting, de verklaringen  
van de partijen moeten worden overgeschreven1.

1 Zie Cass. 16 maart 2005, AR P.05.0018.F, AC, 2005, nr. 164. 
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(N. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1424.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
correctionele kamer, van 30 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

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

Derde middel
Het middel, dat de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdediging, verwijt het hof van beroep dat het de 
verklaringen van de beklaagden niet in het proces-verbaal van de rechtszitting 
heeft overgeschreven.
Noch artikel 211 Wetboek van Strafvordering, noch de wetsbepalingen waarnaar 
dat artikel verwijst, bepalen dat, in het kader van het onderzoek ter zitting, de 
verklaringen van de partijen moeten worden overgeschreven.
De vermelding, die overigens niet wordt betwist, dat de eiser in de loop ervan 
werd gehoord, volstaat om de regelmatigheid aan te tonen van het door het hof 
van beroep ter zitting gevoerde onderzoek.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

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

2  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: F.  Roggen  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
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generaal – Advocaten: L. Balaes, Luik en A. Decortis, Brussel.

Nr. 589

2° KAMER - 2 november 2011

1º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE OUDER DAN ZESTIEN JAAR DIE EEN ALS MISDRIJF 
OMSCHREVEN FEIT HEEFT GEPLEEGD - PROCEDURE TOT UITHANDENGEVING - BEOORDELING VAN DE 
SCHULD - EERBIEDIGING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE OUDER DAN ZESTIEN JAAR 
DIE EEN ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT HEEFT GEPLEEGD - PROCEDURE TOT UITHANDENGEVING - 
BEOORDELING VAN DE SCHULD - EERBIEDIGING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD

3º JEUGDBESCHERMING - MINDERJARIGE OUDER DAN ZESTIEN JAAR DIE EEN ALS MISDRIJF 
OMSCHREVEN FEIT HEEFT GEPLEEGD - PROCEDURE TOT UITHANDENGEVING - GESCHIKTHEID VAN DE 
OPVOEDINGS- EN BESCHERMINGSMAATREGEL - FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º en 2° In het kader van een procedure tot uithandengeving, met toepassing van artikel  
57bis, §1, Jeugdbeschermingswet, staat het weliswaar niet aan de rechter om zich uit te  
spreken over de schuldvraag, maar wel degelijk om, met inachtneming van de persoonlijk-
heid van de betrokkene en van zijn omgeving, te onderzoeken of een maatregel van bewa-
ring, behoeding of opvoeding geschikt zou zijn, ingeval de betrokkene de hem tenlastege-
legde  feiten  zou  gepleegd  hebben;  dergelijk  onderzoek  miskent  het  vermoeden  van  
onschuld niet.

3º De rechter bij wie, met toepassing van artikel 57bis, §1, Jeugdbeschermingswet, een  
procedure  tot  uithandengeving wordt  gevoerd,  beoordeelt  in  feite of  de opvoedings-  en  
beschermingsmaatregelen  geschikt  zijn,  in  het  licht  van  de  gegevens  betreffende  de  
persoonlijkheid en de omgeving van de betrokkene. 

(H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1648.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
jeugdkamer, van 12 september 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
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De eiser  verwijt  het  arrest  het  vermoeden van onschuld te miskennen dat  bij 
artikel 6.2 EVRM is gewaarborgd.
Krachtens  artikel  57bis,  §1,  Jeugdbeschermingswet,  kan  de  jeugdrechtbank, 
waarvoor een persoon is gebracht wegens een als misdrijf omschreven feit dat hij 
gepleegd heeft op de leeftijd van minimum zestien jaar en voordat hij de leeftijd 
van achttien jaar heeft bereikt, de zaak uit handen geven en ze naar het openbaar 
ministerie verwijzen met het oog op vervolging, wanneer zij een maatregel van 
bewaring, behoeding of opvoeding ontoereikend acht.
Naar luid van het tweede lid van die bepaling heeft de motivering van dergelijke 
beslissing betrekking op de persoonlijkheid van de betrokkene en zijn omgeving 
en op de maturiteitsgraad van de betrokkene.
Ofschoon het niet aan de rechter staat die de zaak uit handen geeft om zich uit te  
spreken  over  de  schuldvraag,  staat  het  wel  degelijk  aan  hem  om,  met 
inachtneming van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving, te 
onderzoeken of een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding geschikt 
zou zijn, ingeval hij de hem tenlastegelegde feiten zou hebben gepleegd.
De in het middel overgenomen vermeldingen van het arrest, volgens welke de 
ten laste gelegde feiten werden gepleegd twee dagen voor de eiser de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt, de vermeldingen betreffende de ernst van de feiten, 
waarbij  gelet  wordt  op  het  feit  dat  zij  als  vadermoord  kunnen  worden 
omschreven,  en  waarbij  gelet  wordt  op  de  omstandigheden  waarin  zij  zich 
hebben voorgedaan, alsook de vermelding betreffende de wijze waarop hij tot 
daden overgaat, maken deel uit van dit onderzoek en miskennen het vermoeden 
van onschuld niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
De eiser voert enerzijds aan dat het hof van beroep niet zonder zichzelf tegen te 
spreken kon oordelen dat de door de eerste rechter genomen maatregelen een 
nuttig gevolg hadden daar ze hem in positieve zin hebben doen evolueren, en 
tegelijkertijd  toch  ingaan  op  het  verzoek  van  het  openbaar  ministerie  tot 
uithandengeving.
Anderzijds voert hij aan dat de appelrechter geen reden heeft om ervan uit te 
gaan dat  de opvoedende en beschermende maatregelen geen uitwerking meer 
zullen hebben op de eiser en dat het feit alleen dat aan die maatregelen een einde 
komt op de leeftijd van twintig jaar, geen voldoende reden is om te beslissen dat  
de maatregelen ongeschikt zijn.
De  rechter  voor  wie  een  procedure  tot  uithandengeving  wordt  gevoerd, 
beoordeelt in feite of de maatregelen geschikt zijn, in het licht van de gegevens 
betreffende de persoonlijkheid en de omgeving van de betrokkene.
In  zoverre  het  middel  die  onaantastbare  beoordeling  betwist,  is  het  niet 
ontvankelijk.
Ofschoon  het  arrest,  voor  het  overige,  vaststelt  dat  de  maatregelen  van  de 
jeugdrechtbank de eiser  de kans hebben geboden om zich te  bezinnen en de 



2240 HOF VAN CASSATIE 2.11.11 - Nr. 589 

contacten met anderen te verbeteren, wijst het erop dat
- de eiser wegens zijn persoonlijkheid geneigd is om buiten een restrictief kader 
zijn almacht te doen gelden en te doen waar hij zin in heeft;
- hij tijdens de plaatsing die reeds veertien maanden aan de gang is, veeleer in 
die houding volhardt;
- de eiser geen enkel initiatief neemt tot het verkrijgen van hulp van een derde bij 
zijn persoonlijke reflectie;
- hij niet vraagt om in de psychiatrie te worden opgenomen;
-  het  verslag  van  de  door  de  onderzoeksrechter  aangewezen  psychiater-
deskundige en het  medisch-psychologisch deskundigenverslag melding maken 
van het feit dat de eiser gevaarlijk is en begeleiding nodig heeft, een toestand die 
begeleidende maatregelen vergt;
-  de  eiser  in  veertien  en  een  halve  maand,  ondanks  de  begeleiding  van  de 
openbare instelling waar hij geplaatst is, zich nog steeds niet bewust is geworden 
van de noodzaak tot psycho-medische behandeling of intensieve psychotherapie;
-  het  illusoir  is  te  geloven  dat  dit  besef  er  in  minder  dan  tien  maanden tijd 
daadwerkelijk zal zijn en zal blijven.
Het hof van beroep leidt uit  die overwegingen af dat het  risico op herhaling, 
voortvloeiend uit het feit dat de eiser gevaarlijk is, te aanzienlijk was en dat elke  
maatregel van bewaking, behoeding of opvoeding ontoereikend bleek te zijn.
Aangezien het arrest de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bevat, omkleedt het 
zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.
Het middel kan wat dat betreft 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,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: P.  Cornelis  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaat: G. Krajewski, Nijvel.

Nr. 590

2° KAMER - 2 november 2011

1º ONDERZOEKSRECHTER - VERHINDERD ONDERZOEKSRECHTER - VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK - AANWIJZING VAN EEN WERKEND RECHTER TER VERVANGING - VORM
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2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - VERHINDERD 
ONDERZOEKSRECHTER - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - AANWIJZING VAN EEN WERKEND RECHTER 
TER VERVANGING - VORM

1º en 2° Artikel 80, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek schrijft niet voor onder welke vorm de  
aanwijzing van een werkend rechter als vervanger voor een verhinderde onderzoeksrechter  
dient te gebeuren; die aanwijzing is geen document dat of akte die door een griffier moet  
ondertekend worden of een repertoriumnummer moet dragen1.

(V.)

ARREST

(AR P.11.1724.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 oktober 2011. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel 
1. Het middel dat betrekking heeft op de dienstmededeling 14 van 15 juni 2011 
van  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Turnhout,  voert 
schending aan van de artikelen 80, eerste lid, 168, derde lid, 3° en 5°, en vierde 
lid, 4° en 5°, en 169 Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 55 tot en met 58, 61 tot 
en met 90undecies en 235bis Wetboek van Strafvordering, de artikelen 21, §4 en 
§5, 23, 4°, en 30 Voorlopige Hechteniswet, artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 6 februari 1970 betreffende het houden door de griffier van een repertorium 
van de akten van de rechter en van een repertorium van de griffieakten en artikel  
12  van  het  koninklijk  besluit  van  1  oktober  2002  tot  vaststelling  van  het 
bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

Eerste onderdeel
2.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  80,  eerste  lid,  Gerechtelijk 
Wetboek:  wanneer  een  werkend  rechter  een  verhinderd  onderzoeksrechter 
vervangt,  is  een  bijzondere  beschikking  van  de  voorzitter  vereist;  de 
appelrechters oordelen dat de voormelde dienstmededeling voldoende is om een 
werkend rechter te bekleden met het bijzondere mandaat van onderzoeksrechter; 
die dienstmededeling die overigens geen wetsartikel vermeldt als basis voor deze 
vervanging,  is  evenwel  geen  bijzondere  beschikking;  de  aanstelling  als 
onderzoeksrechter  vanaf  1  september  2011  is  wel  geschied  op  basis  van 

1 Zie Cass. 27 juni 2001, AR P.01.0743.F, AC, 2001, nr. 403.
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dergelijke beschikking in tegenstelling tot de vervanging vóór die datum zodat 
de onderzoeksdaden die vóór 1 september 2011 werden gesteld, nietig zijn. 
3. Artikel 80, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 
"Bij verhindering van een onderzoeksrechter, een beslagrechter of een rechter in 
de jeugdrechtbank, wijst de voorzitter van de rechtbank een werkend rechter aan 
om hem te vervangen."
Deze  bepaling  schrijft  niet  voor  onder  welke  vorm  de  aanwijzing  van  een 
werkend rechter als vervanger voor een verhinderde onderzoeksrechter dient te 
gebeuren. 
De  appelrechters  oordelen  dat  uit  de  aanwijzingen  zoals  opgenomen  in  de 
dienstmededeling 14 van de voorzitter  van de rechtbank van eerste  aanleg te 
Turnhout van 15 juni 2011, blijkt dat werkend rechter Hermans aangeduid werd 
om het ambt van onderzoeksrechter waar te nemen van 16 augustus tot en met 31 
augustus 2011, 24 uur. 
Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht dat: 
- de aanwijzing van rechter Hermans voldoet aan de wettelijke voorwaarden om 
het ambt van onderzoeksrechter in die periode uit te oefenen;
- hij bevoegd was als onderzoeksrechter vóór 1 september 2011, datum waarop 
hij  bij  beschikking  van  de  voorzitter  overeenkomstig  artikel  80,  tweede  lid, 
Gerechtelijk  Wetboek  voor  een  termijn  van  ten  hoogste  twee  jaar  werd 
aangeduid om tijdelijk het ambt van onderzoeksrechter waar te nemen;
- er geen grond is om stukken uit het strafdossier te weren. 
Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 168, derde lid, 3° en 5°, en 
vierde lid, 4° en 5°, en 169 Gerechtelijk Wetboek: de dienstmededeling die de 
werkend  rechter  Hermans  aanduidt  als  onderzoeksrechter,  draagt  geen 
repertoriumnummer en is niet mede-ondertekend door de griffier, zodat zij nietig 
is. 
5.  De  aanwijzing  door  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg 
overeenkomstig artikel  80, eerste  lid,  Gerechtelijk Wetboek van een werkend 
rechter  ter  vervanging  van  een  verhinderd  onderzoeksrechter  betreft  een 
administratieve handeling. Het is geen document dat of akte die door een griffier 
moet ondertekend worden of een repertoriumnummer moet dragen.
Het onderdeel faalt naar recht. 

Derde onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 12 van het koninklijk besluit 
van  1  oktober  2002  tot  vaststelling  van  het  bijzonder  reglement  voor  de 
rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Turnhout:  artikel  12  van  voormeld  bijzonder 
reglement bepaalt niet dat de voorzitter bij dienstregeling een werkend rechter 
kan bekleden met het bijzonder mandaat van onderzoeksrechter. 
7. Artikel 12 van het voornoemde koninklijk besluit bepaalt dat de voorzitter van 
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de rechtbank de dienstregeling van de onderzoeksrechters en de verdeling van de 
zaken onder hen bepaalt. 
Dit  artikel  doet  geen  afbreuk  aan  de  bevoegdheid  van  de  voorzitter  van  de 
rechtbank  om  overeenkomstig  artikel  80,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek 
wegens de noodwendigheden van de dienst een werkend rechter aan te wijzen 
om een verhinderde onderzoeksrechter te vervangen. 
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
15. 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.

2  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: L.  Van  hoogenbemt  –  Gelijkluidende  conclusie: M.  De  Swaef,  eerste 
advocaat-generaal – Advocaten: R. Lenaerts, Turnhout en G. Verreyt, Turnhout.

Nr. 591

1° KAMER - 3 november 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE VAN ANTWOORD - ANTICIPATIEVE 
PLEITNOTA - ONTVANKELIJKHEID

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - RECHTERLIJKE BESLISSING - RECHTSMIDDEL - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
GEVOLG

1º Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de mogelijkheid in antwoord op een memorie  
van antwoord een "anticipatieve pleitnota" in te dienen1. (Artt. 1092, 1093 en 1094, Gerech-
telijk Wetboek)

2º Het middel dat ervan uitgaat dat het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing  
niet  enkel  wordt  ongedaan  gemaakt  door  een  vernietiging  of  hervorming  van  deze  
beslissing, maar ook door een rechtsmiddel dat ertegen werd ingesteld en dat op de rechter  
ambtshalve de verplichting rust om, wanneer een van de partijen melding maakt van een  
rechtsmiddel tegen een rechterlijke beslissing, vast te stellen of op dit rechtsmiddel een  
beslissing werd gewezen die de eerdere beslissing ongedaan maakt, berust op een onjuiste  
rechtsopvatting. (Artt. 26 en 27, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bij het ministerie van de Vlaamse Gemee T. V.)

1 Zie Cass. 22 sept. 2011, AR C.10.0003.N, AC nr. 488.
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ARREST

(AR C.08.0496.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
13 maart 2007.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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 de pleitnota
1. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de mogelijkheid in antwoord op 
een memorie van antwoord een "anticipatieve pletitnota" in te dienen.
2.  De  verweerder  heeft  op  16  januari  2009  een  memorie  van  antwoord 
neergelegd. Op 19 juni 2009 heeft de eiser in antwoord daarop een "anticipatieve 
pleitnota" neergelegd.
Die "anticipatieve pleitnota" is niet ontvankelijk.

Eerste onderdeel
3. Luidens artikel 26 Gerechtelijk Wetboek blijft het gezag van gewijsde bestaan 
zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.
4.  Artikel  27,  tweede  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  rechter  niet 
ambtshalve de exceptie van gewijsde kan opwerpen. 
5. In zoverre dat het onderdeel ervan uitgaat dat het gezag van gewijsde van een 
rechterlijke beslissing niet enkel wordt ongedaan gemaakt door een vernietiging 
of hervorming van deze beslissing, maar ook door een rechtsmiddel dat ertegen 
werd ingesteld en dat op de rechter ambtshalve de verplichting rust om, wanneer 
een van de partijen melding maakt van een rechtsmiddel tegen een rechterlijke 
beslissing, vast te stellen of op dit rechtsmiddel een beslissing werd gewezen die 
de eerdere beslissing ongedaan maakt, berust het op een onjuiste rechtsopvatting.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
6. Voor het overige hebben de appelrechters geoordeeld zoals zij hadden moeten 
doen zonder de aangevoerde miskenning van de bewijskracht van akten.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser  
voor de appelrechters heeft aangevoerd dat het vonnis van 26 april 2006 geen 
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gezag van gewijsde meer had ingevolge de wijziging ervan door het arrest van 2 
maart 2007.
Het onderdeel is nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.

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

3 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
E. Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: H. Geinger en C. De Baets.

Nr. 592

1° KAMER - 3 november 2011

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - DUUR - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT - VIJFJARIGE 
VERJARING - TOEPASSELIJKHEID

De verjaringstermijn van artikel 100, eerste lid, 1°, Wet Rijkscomptabiliteit geldt voor alle  
schuldvorderingen die voor  de Staat  geen vaste  uitgaven uitmaken,  tenzij  het  gaat  om 
vorderingen die door een afwijkende wetsbepaling aan een andere, bijzondere verjarings-
termijn  zijn  onderworpen;  dit  artikel  sluit  de  toepassing  uit  van de gemeenschappelijke  
verjaringstermijnen, waaronder deze van artikel 2262bis, §1, Burgerlijk Wetboek1. (Art. 100, 
eerste lid, 1°, KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;  
Art. 2262bis, §1, BW)

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

ARREST

(AR C.10.0289.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
27 april 2009.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass. 3 sept. 2010, AR C.09.0339.N, AC, 2010, nr. 498, met concl. OM.
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Beoordeling 

Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 1, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring 
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën,  
dat artikel  100, eerste lid, 1°, vormt van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
gecoördineerd  bij  koninklijk  besluit  van  17  juli  1991  (hierna:  Wet 
Rijkscomptabiliteit),  zijn  verjaard  en  voorgoed  ten  voordele  van  de  Staat 
vervallen de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze 
bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen 
vanaf  de  eerste  januari  van  het  begrotingsjaar  in  de  loop  waarvan  ze  zijn 
ontstaan.
2.  De  verjaringstermijn  van  artikel  100,  eerste  lid,  1°,  Wet 
Rijkscomptabiliteitgeldt voor alle schuldvorderingen die voor de Staat geen vaste 
uitgaven  uitmaken,  tenzij  het  gaat  om  vorderingen  die  door  een  afwijkende 
wetsbepaling aan een andere, bijzondere verjaringstermijn zijn onderworpen.
Dit artikel sluit de toepassing uit van de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen, 
waaronder deze van artikel 2262bis, §1, Burgerlijk Wetboek.
3. De appelrechter  oordeelt dat  de vordering van de eerste verweerder  niet te 
situeren is binnen het fiscale recht, maar wel binnen het gemeen recht, zodat de 
verjaringstermijnen van het gemeen recht van toepassing zijn, en niet die van 
vermeld artikel 100. 
4.  Door  op  die  grond  de  toepassing  van  de  regeling  met  betrekking  tot  de 
verjaring  van  schuldvorderingen  ten  laste  van  de  Staat  uit  te  sluiten, 
verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond. 

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

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

3 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
E. Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: F. T'Kint en A. De Bruyn.
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Nr. 593

1° KAMER - 3 november 2011

1º ARBITRAGE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST - 
AAN EEN VREEMDE WET TE ONDERWERPEN ARBITRAGEBEDING - GELIJKWAARDIGE BESCHERMING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG

2º OVEREENKOMST — EINDE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - VOOR BEPAALDE TIJD 
AANGEGANE OVEREENKOMST - VOORTZETTING NA AFLOOP - OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN VAN 
BEPAALDE TIJD - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - VOOR BEPAALDE TIJD 
AANGEGANE OVEREENKOMST - VOORTZETTING NA AFLOOP - OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN VAN 
BEPAALDE TIJD - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º De rechter beslist wettig dat geen gevolg kan worden gegeven aan het beding om het  
geschil nopens de beëindiging van een agentuurovereenkomst te onderwerpen aan arbi-
trage volgens  vreemd recht,  aangezien het  geschil  niet  aan de Belgische rechter  mag  
worden onttrokken, op grond dat een arbitrage volgens dat recht niet een gelijkwaardige  
bescherming biedt als de Belgische Wet Handelsagentuurovereenkomst en deze bescher-
ming van dwingend recht is1.

2º en 3° Een voortzetting als bedoeld in artikel 4, derde lid, Wet Handelsagentuurovereen-
komst, dat bepaalt dat, wanneer een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, na  
afloop van de termijn wordt voortgezet, van bij het afsluiten geacht wordt een overeenkomst  
voor onbepaalde tijd te zijn, kan door de rechter onder omstandigheden ook worden afge-
leid uit het sluiten van meerdere opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd2. (Art. 
4, derde lid, Wet handelsagentuurovereenkomst)

(AIR TRANSAT A.T. Inc. T. AIR AGENCIES BELGIUM nv)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal m.o. A. Van Ingelgem: 
I. SITUERING
1. Het bestreden arrest heeft de toepassing van het arbitragebeding uit de (handelsagen-
tuur)-overeenkomst  tussen partijen uitgesloten  en zich  bevoegd  verklaard  om van  het 
geschil  kennis  te nemen.  Het  veroordeelt  eiseres tot  betaling aan verweerster  van een 
opzeggings- en uitwinningsvergoeding.
2. Tegen deze beslissing voert eiseres twee middelen tot cassatie aan.
II. BESPREKING VAN DE MIDDELEN
1. In het eerste middel beroept eiseres zich op de arbitrageclausule om de rechtsmacht van 
de Belgische hoven en rechtbanken te betwisten en werpt zij op dat het bestreden arrest  
niet  wettig  tot  de uitsluiting van de arbitrage  kon  besluiten zonder  (minstens)  vast  te 
stellen dat de lex contractus geen gelijkwaardige bescherming bood als de Belgische wet 
(lex fori).
1.2 Artikel 27 van de wet handelsagentuurovereenkomst (BS 2 juni 1995) sluit niet uit dat 
partijen overeenkomen om hun geschillen in verband met een handelsagentuurovereen-
komst aan arbitrage te onderwerpen3. Wanneer dit artikel vermeldt dat deze bepaling geen 
afbreuk doet aan de internationale verdragen die België afsloot, dan geldt dit ook voor het 
Verdrag van New-York (van 10 juni 1958) houdende erkenning en tenuitvoerlegging van 
buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken. Dit betekent dat een geschil in verband met 

1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
3 TPR 2010-2, Overzicht van rechtspraak, Bijzondere overeenkomsten: tussenpersonen 1999-2009, 
Deel IV. Handelsagentuurovereenkomst, (919), 1038, nr. 643.
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een handelsagentuurovereenkomst in beginsel voor arbitrage vatbaar is.
1.3. Niettemin wordt meestal voorgehouden dat de arbitreerbaarheid van de handelsagen-
tuurovereenkomst aan beperkingen onderworpen is4. Dit blijkt geïnspireerd door de beper-
kingen waaraan de geldigheid van een arbitrageclausule onderworpen is bij een alleenver-
koopconcessie (hoewel de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereen-
komst niet helemaal vergelijkbaar is met de wet van 27 juli 1961 inzake de alleenverkoop,  
zodat de regels betreffende de arbitreerbaarheid van geschillen inzake alleenverkoop niet  
zomaar transponeerbaar lijken op betwistingen i.v.m. de handelsagentuur)5. 
1.4. De problematiek inzake de arbitreerbaarheid van geschillen betreffende de alleenver-
koopconcessiewet6 en  het  laten  beoordelen  ervan  door  de  lex  fori,  dan  wel  de  lex 
contractus of de lex arbitrationis, is  reeds herhaalde malen aan de orde geweest  in de  
rechtspraak en de rechtsleer7. 
Volgens uw Hof is een geschil betreffende de eenzijdige beëindiging van een alleenver-
koopovereenkomst, die onderworpen is aan de alleenverkoopwet van 27 juli 1961, niet 
vatbaar  voor  arbitrage  in  toepassing  van  een  overeenkomst  tot  arbitrage,  die  onder-
schreven is vóór de beëindiging van de alleenverkoopovereenkomst en die de toepassing 
van het buitenlands recht als bedoeling en als effect had8. 
1.6. Waar uit voormeld arrest blijkt dat uw Hof van oordeel was dat de wetgever met de 
vermelde wetsbepalingen (cf. art. 4 en 6 van de concessiewet) niet bedoeld heeft de moge-
lijkheid tot arbitrage als dusdanig uit te sluiten, maar wel de toepassing van die Belgische  
wet en de daarin aan de benadeelde concessiehouder geboden bescherming te verzekeren, 
heeft uw Hof in zijn principieel arrest van 15 oktober 20049 duidelijk standpunt genomen 
en geopteerd voor een lex fori-benadering: wanneer een arbitragebeding volgens de wil  
van de partijen onderworpen is aan een vreemde wet, mag de overheidsrechter aan wie 
een exceptie van rechtsmacht wordt opgeworpen, de arbitreerbaarheid uitsluiten wanneer  
hierdoor de openbare orde van zijn rechtsstelsel wordt aangetast. 
1.7.  Dit  standpunt  wordt  nog  explicieter  verwoord  in  het  arrest  van  uw Hof  van  16 
november 200610 dat stelt dat de rechter die kennisneemt van een exceptie van rechts-
macht krachtens een aan een vreemde wet onderworpen arbitrageovereenkomst, de arbi-
trage moet uitsluiten wanneer het geschil krachtens de eigen wet niet aan de rechtsmacht  
van de nationale rechter mag worden onttrokken. 
1.8. In het verlengde van voormelde arresten oordeelde uw Hof eveneens recentelijk nog 11 
dat wanneer een arbitrageovereenkomst volgens de wil van de partijen aan een vreemde 
wet is onderworpen,  de overheidsrechter die kennis neemt van de exceptie van rechts-
macht, de arbitrage moet uitsluiten wanneer het geschil krachtens alle relevante rechtsre-
gels  van  de  lex  fori  niet  aan  de  rechtsmacht  van  de  nationale  rechter  mag  worden  
onttrokken. 

4 TPR, ibid., 1038, nr. 644, voetnoot (1763).
5 TPR, ibid., 1039, nr. 644.
6 BS 5 okt. 1961.
7 Voor een overzicht: zie M. TRAEST, "De beoordeling van de arbitreerbaarheid van een geschil bij 
een exceptie van rechtmacht: het Hof van Cassatie kiest voor de lex fori, en P. HOLLANDER, L'arbitra-
bilité des litiges en matière de résiliation de concessions de vente soumises à la loi du 27 juillet 1961:  
fin de la controverse?, noten bij Cass. 15 okt. 2004, AR C.02.0216.N, TBH 2005, 488 en 498). 
8 Cass. 28 juni 1979, AC, 1979, 1303, met concl. van adv.-gen. E. KRINGS, Pas. 1979, I, 1261; zie ook 
B. DEMEULENAERE, Arbitrabiliteit in het Belgische arbitragerecht anno 1998,  TPR 1998, 653-660, nr. 
10-14.
9 Cass. 15 okt. 2004, AR C.02.0216.N, AC, 2004, nr. 485.
10 Cass. 16 nov. 2006, AR C.02.0445.F,  AC, 2006, nr. 567, met concl. van adv.-gen. HENKES (Pas. 
2006, 2351); zie ook TBH 2007, (890) 898, met noot L. MERTENS. 
11 Cass. 14 jan. 2010, AR C.08.0503.N, AC, 2010, nr. 33, met concl. van adv.-gen. THIJS.
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1.9. Nu op basis van voormelde rechtspraak uw Hof derhalve de rechtsmacht van arbiters  
lijkt te aanvaarden op voorwaarde dat het beschermingsregime van de alleenverkoopcon-
cessiewet door hen wordt gegarandeerd en arbitrage dus enkel is toegelaten wanneer vast -
staat dat ze Belgisch recht zullen toepassen of een recht dat een gelijkwaardige bescher -
ming biedt als het Belgisch recht12, volgt m.i. evenwel uit de weerhouden beweegredenen 
van het bestreden arrest (p. 10 - 13) dat de appelrechters - op grond van de m.b.t. de arti-
kelen 18, 20, 23 en 27 van de wet handelsagentuurovereenkomst weergegeven overwe-
gingen - wel degelijk (impliciet maar zeker) hebben vastgesteld dat het Canadese recht als 
lex  contractus  geen  gelijkwaardige  bescherming  van  de  handelsagent  biedt  als  het 
Belgisch recht.
Vanuit voormelde benadering beslist het bestreden arrest m.i. dan ook volkomen wettig  
dat het Belgisch recht (lex fori) van toepassing is op de beslechting van het geschil.
Het eerste middel lijkt mij derhalve niet te kunnen aangenomen worden.
2. In het tweede middel voert eiseres de schending aan van de artikelen 4 en 18 van de  
wet handelsagentuurovereenkomst doordat het bestreden arrest oordeelt dat de overeen-
komst tussen de partijen van onbepaalde duur is. 
Conform art. 4 van voormelde wet wordt een handelsagentuurovereenkomst gesloten voor 
een bepaalde of onbepaalde tijd. Dergelijke overeenkomsten die voor een bepaalde duur  
worden aangegaan, eindigen van rechtswege en onmiddellijk bij het verstrijken van de 
termijn.
Wordt  de overeenkomst  na het einde van de bepaalde duur voortgezet,  dan wordt  zij  
geacht van bij het afsluiten een overeenkomst van onbepaalde duur te zijn13. 
2.2 Dit belet niet dat de partijen de mogelijkheid hebben om een opeenvolging van over -
eenkomsten van bepaalde duur af te sluiten. De wetgever heeft voor de handelsagentuur  
immers geen gebruik gemaakt van de wettelijke fictie gecreëerd in het kader van de exclu-
sieve verkoopconcessie van onbepaalde duur, waar geldt dat wanneer een voor bepaalde 
tijd  verleende  concessie  tweemaal  werd  vernieuwd,  ongeacht  of  de  bedingen  van  het 
oorspronkelijk contract al dan niet werden gewijzigd tussen dezelfde partijen, of wanneer  
zij tweemaal stilzwijgend werd verlengd ten gevolge van een beding van het contract, elke 
latere verlenging geacht wordt te zijn toegestaan voor onbepaalde tijd14. 
2.3. Te dezen is niet betwist dat de initiële overeenkomst voor een bepaalde duur werd 
afgesloten en dat daaropvolgend nog acht andere overeenkomsten werden ondertekend 
waarin partijen de modaliteiten van hun commerciële samenwerking verder regelden.
Dat artikel 4, derde lid, van de wet handelsagentuurovereenkomst enkel toepassing zou 
vinden in de door eiseres geopperde hypothese van een stilzwijgende verlenging zonder 
dat partijen de mogelijkheid van een verlenging voor een nieuwe bepaalde duur voorzien 
hadden in hun overeenkomst, lijkt mij evenwel aan die wetsbepaling een voorwaarde toe  
te voegen die deze niet bevat.
Bovendien  bepaalt  de wet  niet  dat  zij  niet  geldt  voor  de situatie  waarbij  partijen een 
opeenvolging van overeenkomsten van bepaalde duur sluiten noch dat dit geen onredelijk 

12 Zie ook: C. VERBRAEKEN en A. DE SCHOUTEETHE, Manuel des contrats de distribution commerciale, 
Antwerpen,  Kluwer,  1997,  nr.  126;  M.  WILLEMART en  S.  WILLEMART,  La  concession  de  vente  et 
l'agence commerciale, Les dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 8, Brussel, Larcier, 1995, 88; M. 
DAMBRE, "De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet",  RW 1995-96, 1413, nr. 85; J.-P. FIERENS, 
"De nieuwe Agentuurwet" in X., de agentuurovereenkomst. Reeks Tendensen in het Bedrijfsrecht, nr. 
4, Brussel, Bruylant, 1993, 40; P. DEMOLIN en Y. BRULARD, La nouvelle loi sur le contract d'agence. 
Loi du 13 avril 1995, Diegem, Kluwer, 1996, 19-20). 
13 Art. 4, derde lid, wet handelsagentuurovereenkomst van 13 april 1995 (BS 2 juni 1995). 
14 TPR 2010-2, Overzicht van rechtspraak, Bijzondere overeenkomsten - tussenpersonen(1) 1999-
2009, Deel IV, Handelsagentuurovereenkomst, (919), 976, nr. 525.
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aantal verlengingen zou mogen betreffen.
Waar het aantal verlengingen mij in deze dan ook geen bruikbaar criterium lijkt, komt het 
mij aangewezen voor dat het de rechter is die de voorzetting als bedoeld in artikel 4, derde  
lid, van de wet handelsagentuurovereenkomst kan afleiden uit de omstandigheden van de 
zaak.
Het tweede middel lijkt mij derhalve te falen naar recht.
III. CONCLUSIE: VERWERPING.

ARREST

(AR C.10.0613.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 25 mei 2010.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 31 augustus 2011 
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel
1.  De  appelrechters  oordelen  dat  de  Wet  Handelsagentuurovereenkomst  een 
bijzonder bescherming in het leven roept ten gunste van elke handelsagent met 
hoofdvestiging in  België,  deze bescherming van dwingend recht  is  en dat  de 
partijen  voordat  de  overeenkomst  is  beëindigd,  niet  van deze  bepalingen  ten 
nadele  van  de  handelsagent  mogen  afwijken,  zodat  geen  gevolg  kan  worden 
gegeven  aan  het  beding  om  het  geschil  nopens  de  beëindiging  van  de 
agentuurovereenkomst  te onderwerpen aan arbitrage volgens het  recht van de 
provincie  Quebec  aangezien  het  geschil  niet  aan  de  Belgische  rechter  mag 
worden onttrokken.
2. Met deze overwegingen en hun context geven de appelrechters te kennen dat 
een arbitrage volgens het recht van Quebec niet een gelijkwaardige bescherming 
biedt als de Belgische wet.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
3.  Luidens  artikel  4,  derde  lid,  Wet  Handelsagentuurovereenkomst,  wordt 
wanneer een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, na afloop van de 
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termijn wordt voortgezet,  van bij  het  afsluiten geacht  een overeenkomst  voor 
onbepaalde tijd te zijn. Een voortzetting als bedoeld in deze bepaling kan door de 
rechter onder omstandigheden ook worden afgeleid uit het sluiten van meerdere 
opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd.
4. Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepaling enkel doelt op de stilzwijgende 
voortzetting van de overeenkomst en geen betrekking kan hebben op het sluiten 
van opeenvolgende overeenkomsten  van bepaalde  tijd,  berust  op een onjuiste 
rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.

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

3 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
E. Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: C. De Baets en B. Maes.

Nr. 594

1° KAMER - 3 november 2011

1º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
ONDERHANDSE AKTE VAN VERKOOP OF VAN VERHURING - STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING EN 
STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMING - INFORMATIEPLICHT - NIET-NALEVING - GEVOLG

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - ONDERHANDSE AKTE VAN VERKOOP OF VAN VERHURING - 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING EN STEDENBOUWKUNDIGE BESTEMMING - INFORMATIEPLICHT - 
NIET-NALEVING - GEVOLG

1º en 2° De niet-naleving van de informatieplicht bepaald in het artikel 141 Stedenbouwwet  
1999, volgens hetwelk iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring  
voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of  
opstal opmaakt, moet vermelden of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige  
vergunning is uitgereikt en de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed  
met  benamingen  gebruikt  in  het  plannenregister  moet  overnemen,  heeft  de  relatieve  
nietigheid van de overeenkomst tot gevolg ter bescherming van de koper of de huurder 1.  
(Art. 141, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)

(R. T. V.)

ARREST

1 Zie F. HAENTJENS, Aan (-en ver)koopbeloften vallen niet onder toepassing van de informatiever-
plichtingen opgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noot onder Hof van beroep Gent  
van 25 feb. 2009, RW, 2010-2011, (746), 750-754; I. CLAEYS, Geen bouwvergunning, verlies van elke 
bescherming?, TBH, 1999, 840 - 848.
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(AR C.11.0060.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van hof van beroep te Antwerpen 
van 20 september 2010.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
1. Volgens het toepasselijk artikel 141 Stedenbouwwet 1999 moet iedereen die 
een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar 
van een onroerend goed, en ook van vestiging van erfpacht of opstal opmaakt, 
vermelden of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning is 
uitgereikt en de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met 
de benamingen gebruikt in het plannenregister overnemen.
Een  inbreuk  op  deze  informatieplicht  wordt  krachtens  artikel  146,  4°, 
Stedenbouwwet beteugeld met strafsancties 
2. De niet-naleving van deze informatieplicht heeft de relatieve nietigheid van de 
overeenkomst tot gevolg ter bescherming van de koper of de huurder.
3.  Door  te  oordelen  dat  de  koopovereenkomst  die  niet  aan  de  bedoelde 
informatieplicht  voldoet,  nietig  is  en  dat  de  verkoper  deze  nietigheid  kan 
inroepen, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.

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

3 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: E. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
E. Dirix – Gelijkluidende conclusie: A. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: J. Verbist en P. Wouters.
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Nr. 595

1° KAMER - 4 november 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL KOMT OP 
TEGEN EEN REDEN DIE EEN GROND VAN DE BESLISSING VORMT - ONTVANKELIJKHEID

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 - 
WETTIGHEIDSTOETSING - BEVOEGDHEID EN PLICHT VAN HET MET DE EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST 
GERECHT

3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159 - 
WETTIGHEIDSTOETSING - BEVOEGDHEID EN PLICHT VAN HET MET DE EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST 
GERECHT

1º Het middel  dat opkomt tegen een reden die een grond van de bestreden beslissing  
vormt, is ontvankelijk1.

2º en 3° Ieder met de eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege heeft de bevoegdheid en  
de plicht om de interne en externe wettigheid te onderzoeken van elke bestuurshandeling  
waarop een aanspraak, een verweer of een exceptie gegrond is; die wettigheidstoetsing  
blijft niet beperkt tot de eventuele kennelijke onregelmatigheden van die handeling2.  (Art. 
159, Grondwet)

(M. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Ministerie van Binnenlandse Zaken)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0130.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 
17 december 2007.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren drie middelen aan waarvan het eerste en het derde als volgt zijn 
gesteld.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het  
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals het  
van kracht was vóór de opheffing ervan bij de wet van 15 september 2006.
Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  het  hof  [van  beroep]  onbevoegd  om  een,  zelfs  voorlopige,  
verblijfsvergunning af te geven, en verwerpt aldus impliciet de vordering van de eiseres  
die  ertoe  strekt  de  verweerder  te  doen  veroordelen  om  haar  een  dergelijke  

1 Cass. 23 sept. 2010, AR C.08.0424.F, AC, 2010, nr. 543.
2 Cass. 4 dec. 2006, AR S.06.0066.F, AC, 2006, nr. 620.
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verblijfsvergunning af te geven. 
Het  arrest  wijst  bovendien  impliciet  maar  onmiskenbaar  de  vordering  tot  
schadevergoeding af die de eiseres grondt op de fout die de verweerder heeft begaan  
door haar de verblijfsvergunning waarop zij recht had te ontzeggen. 
Dienaangaande  wijst  het  arrest  het  middel  af  waarin  de  eiseres  aanvoerde  dat  de  
beslissing  van  de  [verweerder]  om  de  aanvraag  van  een  verblijfsvergunning  die  zij  
ingediend had op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 niet-
ontvankelijk  te  verklaren,  onwettig  was  omdat  zij  het  begrip  "buitengewone  
omstandigheden" had miskend.
Het baseert die beslissingen op de onderstaande redenen:
"In deze zaak probeert [de eiseres] van de gerechtelijke rechtscolleges te verkrijgen dat  
haar  op  grond  van  artikel  9,  derde  lid,  van  de  wet  een  verblijfsvergunning  wordt  
afgegeven  als  staatloze.  Die  titel  zou  echter  een  verblijfsrecht  bekrachtigen  dat  een  
dergelijke beslissing haar impliciet maar onmiskenbaar zou toekennen.
Nochtans ontneemt de hoedanigheid van staatloze, die thans erkend is, [de eiseres] niet  
haar statuut van vreemdeling dat onderworpen is aan het algemeen vreemdelingenrecht  
(S. SAROLÉA, 'L'apatride: du point de vue interétatique au droit de la personne', Revue du  
droit des étrangers, 1998, nr. 98, p. 183 en 203). Volgens die hoedanigheid valt zij onder  
de toepassing van het Verdrag van New York van 28 september 1954 en is zij beschermd  
tegen elke willekeurige uitzetting (artikel 31.1) indien zij rechtmatig in België verblijft. In  
dat  geval  zou  de  Belgische  Staat  haar  wel  degelijk  een  verblijfsvergunning  moeten  
afgeven (S. SAROLÉA, op. cit., p. 206).
[De eiseres] verkeert echter thans niet in dat geval, aangezien zij niet op rechtmatige  
wijze België is binnengekomen. Zij moet dus de regels naleven betreffende de toegang tot  
het koninkrijk en het zijn precies aan die regels dat zij denkt niet te kunnen voldoen,  
aangezien zij  de  faciliteiten wil  genieten die  artikel  9,  derde lid,  van  de  wet  van  15  
december 1980 haar toekent.
Als de administratie een beslissing neemt op grond van artikel 9, derde lid, van de wet  
van 15 december 1980, beschikt zij niet over een gebonden bevoegdheid, maar heeft zij  
een beoordelingsbevoegdheid waarvan zij gebruik heeft gemaakt. Het staat niet aan het  
hof [van beroep] om in de plaats van de administratieve overheid te oordelen of [de  
eiseres] in de onmogelijkheid verkeert om naar haar land van herkomst terug te keren,  
ook al bezat zij niet meer de nationaliteit ervan.
Hoewel de toestand van de vreemdelingen die een beroep hebben ingediend op grond van  
artikel  9,  derde  lid,  van  de  wet  allesbehalve  benijdenswaardig  is,  kan  het  hof  [van  
beroep] niets anders doen dan vaststellen dat geen enkele Belgische wet of verordening  
bepaalt dat, als de aanvraag gebaseerd is op voornoemd artikel 9, derde lid, van de wet,  
er  enige,  zelfs  voorlopige,  verblijfstitel  mag  worden  afgegeven,  terwijl  dergelijke  
bepalingen in andere gevallen wel bestaan, onder meer in het geval van een beroep tot  
herziening (artikel 113 van het koninklijk besluit van 9 [lees: 8] oktober 1981).
De  Raad  van  State  zelf  heeft  in  een  zaak  betreffende  een  staatloze,  in  kort  geding  
geweigerd een dergelijke vergunning af te geven, zelfs niet als voorlopige regeling; hij  
achtte  zich immers  onbevoegd om dat  te  doen  op  grond van artikel  98,  §1,  van het  
koninklijk besluit  van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het  
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat preciseert: 'De staatloze  
en  zijn  familieleden  zijn  onderworpen  aan  de  algemene  reglementering'  (RvSt.,  nr.  
136.968  van  4  november  2004).  A  fortiori  geldt  dit  ook  voor  de  gerechtelijke  
rechtscolleges  (zie  in  die  zin  Luik,  1e  k.,  25  juni  2007,  2006/RF/276,  inzake  A.  t/  
Belgische Staat, niet gepubliceerd).
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In het raam van de wettigheidstoetsing waarmee de rechter krachtens artikel 159 van de  
Grondwet belast is, moet hij nagaan of de feiten, waarvan zelfs het bestaan betwijfeld  
wordt, voldoende bewezen zijn. Artikel 159 van de Grondwet geldt immers ook voor de  
individuele bestuurshandelingen (Cass., 28 november 1988, Pas.,  1989, I,  334) en een  
beroep voor de Raad van State doet geen afbreuk aan die regel (Cass., 9 januari 1997,  
RCJB,  2000,  p.  257;  D.  LAGASSE,  'Le  contrôle  du  pouvoir  discrétionnaire  de  
l'administration par le juge', in L'administration face à ses juges. Rapport de la journée  
d'étude du 22 mai 1987, Éd. Jeune barreau de Liège, 1987, p. 111 e.v. inz. nr. 13, p. 125;  
Luik, 1e k., 19 april 2005, 2004/RG/774, Belgische Staat t/ T.).
Nochtans blijkt in deze zaak niet dat de motivering van de beslissing die de aanvraag  
niet-ontvankelijk verklaart kennelijk onwettig, onvolledig of strijdig met de feiten van de  
zaak zou zijn. Zo verwijzen de [eisers] naar een 'duurzame relatie' die de minister niet in  
aanmerking zou hebben genomen maar geven zij in hun conclusie toe dat de partijen  
momenteel  gescheiden  zijn...;  niets  wijst  op  het  bestaan  van  'nauwe  sociale  banden'  
wanneer  we  in  het  verslag  van  de  wijkagent  die  in  2004  de  verblijfplaats  moest  
controleren, lezen dat [de eiser] die naar zijn zeggen al jaren in België is, niet probeert  
om Frans te leren".
Grieven
De  eisers,  die  zich  beriepen  op  artikel  159  van  de  Grondwet,  voerden  in  hun  
appelconclusie aan dat de omstandigheid dat de minister, krachtens artikel 9 van de wet  
van 15 december 1980, over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt en dus  
een ruime bevoegdheid had om de "buitengewone omstandigheden" te  beoordelen op  
grond waarvan een  vreemdeling  gebruik  kan maken  van artikel  9,  derde  lid,  van de  
voornoemde wet van 15 december 1980 niet belet dat "zowel de Raad van State als de  
rechterlijke  macht  bevoegd  blijven  om  na  te  gaan  of  de  minister  die  weigert  de  
uitzonderlijke  omstandigheden  in  aanmerking  te  nemen  die  de  toekenning  van  een  
verblijfsvergunning kunnen wettigen op grond van die bepaling, zijn bevoegdheid niet te  
buiten  is  gegaan"  en  "of  hij  het  begrip  'buitengewone  omstandigheden'  niet  heeft  
miskend".
Daartoe voerden zij de volgende argumenten aan:
"De Raad van State  heeft  trouwens herhaaldelijk  beslissingen nietig  verklaard die de  
minister genomen had op grond van artikel 9, en geoordeeld ofwel dat de motivering  
ontbrak - wat een fout van de minister is -, ofwel dat sommige rechten, zoals artikel 8 van  
het Europees Verdrag, miskend waren:
- RAJB, 2004 (Jur., 2003), trefwoord Etrangers, p. 935, nr. 51: inaanmerkingneming van  
het samenwonen in het kader van een duurzame relatie: de minister komt zijn verplichting  
niet  na om zijn weigering om een vreemdeling,  die zijn aanvraag heeft  gebaseerd op  
artikel  9,  een  verblijfsvergunning  voor  België  te  geven,  uitdrukkelijk  met  redenen  te  
omkleden, wanneer hij niet de reden vermeldt waarom het feit dat die vreemdeling een  
duurzame  relatie  met  een  Belgische  onderdaan  heeft  niet  als  buitengewone  
omstandigheden kon worden aangemerkt (30 oktober 2002);
- Idem, p. 936, nr. 61: aangezien de op grond van artikel 9 gebaseerde aanvraag melding  
maakt van nauwe sociale banden, vormt de weigering van een machtiging tot verblijf een  
inmenging in de uitoefening van dat recht (2 oktober 2002);
- Idem, 2003 (jur. 2002), p. 2030, nr. 89: uitzonderlijke omstandigheden zijn geen geval  
van overmacht. De verplichting om een schooljaar in de kleuterklas af te breken kan een  
omstandigheid zijn die de terugkeer van de oorspronkelijke familie bijzonder moeilijk  
maakt (6 maart 2001);
-  Raad  van  State,  arrest  nr.  129.170  van  11  maart  2004,  p.  7:  'les  circonstances  
exceptionnelles [...] ne sont pas des circonstances de force majeure [...]. Il faut mais il  
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suffit  que  l'intéressé  démontre  qu'il  lui  est  particulièrement  difficile  de  retourner  
demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé  
au  séjour;  l'obligation  d'interrompre  une  année  scolaire  pourrait  constituer  une  
circonstance susceptible de rendre particulièrement difficile, pour un enfant comme pour  
ses parents, le retour dans ce pays pour y introduire auprès des autorités diplomatiques  
sur place une demande d'autorisation de séjour'. 
De Raad van State verduidelijkt die beslissing verder als volgt: 'en se bornant à affirmer  
à  cet  égard  que,  concernant  la  scolarité  des  enfants,  elle  ne  saurait  constituer  une  
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays  
d'origine étant donné qu'aucun élément n'est apporté qui démontrerait qu'une scolarité  
temporaire dans le pays où les autorisations de séjour sont à lever y serait difficile ou  
impossible, la scolarité des enfants ne nécessitant pas un enseignement spécial exigeant  
des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place', heeft de tegenpartij haar  
beslissing niet naar behoren met redenen omkleed. 
Bij  vergelijking  van  die  beslissing  van  de  Raad  van  State  met  de  beslissing  die  de  
aanvraag  van  een  verblijfsvergunning  ten  aanzien  van  [de  eisers]  niet-ontvankelijk  
verklaart, valt één gelijkenis op: volgens de weigeringsbeslissing immers 'kan het feit dat  
haar kind schoolloopt geen buitengewone omstandigheid zijn die een tijdelijke terugkeer  
naar het land van herkomst zou beletten of bemoeilijken, daar uit geen enkel gegeven van  
het dossier blijkt dat een schooljaar niet tijdelijk zou kunnen worden voortgezet in het  
land waar de verblijfsvergunningen verkregen moeten worden; de [eiseres] voert immers  
niet aan dat de schoolloopbaan gespecialiseerd onderwijs of specifieke infrastructuur zou  
vereisen die ter plaatse niet voorhanden zijn'.
Gelet op die motivering lijdt het geen enkele twijfel dat de Raad van State, voor zover hij  
de  logica  van  het  voornoemde  arrest  aanhoudt,  zal  beslissen  dat  de  beslissing  moet  
worden opgeschort en dat zij nadien nietig verklaard zal moeten worden.
In zoverre de minister geen buitengewone omstandigheden heeft willen aanvaarden, ook  
al  blijkt  uit  de  gegevens  van  het  dossier  dat  die  er  wel  degelijk  zijn,  moet  worden  
aangenomen dat de beslissing van de minister niet alleen artikel 9 van de wet van 15  
december  1980  schendt,  aangezien  hij  aan  de  bewoordingen  'buitengewone  
omstandigheden'  niet  de betekenis  heeft  gegeven  die  de  wetgever  er  aan  wou geven:  
bijgevolg  is  geen  enkel  rechtscollege  gebonden  door  een  ministeriële  beslissing  die  
zonder  enige  twijfel  de  wet  schendt  en  die  bovendien  indruist  tegen  de  aangevoerde  
bepalingen van internationaal recht en tegen de grondrechten". 
Eerste onderdeel
De gerechtelijke rechtscolleges hebben de bevoegdheid en de plicht om de interne en  
externe wettigheid te onderzoeken van elke bestuurshandeling waarop een aanspraak, een  
verweer of een exceptie gegrond is, zonder dat die wettigheidstoetsing beperkt blijft tot de  
eventuele kennelijke onregelmatigheden van die handeling (artikel 159 van de Grondwet).  
Hieruit volgt dat het arrest, dat het middel verwerpt dat de eisers aanvoerden in de door  
hen in de aanhef van de grieven vermelde conclusie op grond dat "in deze zaak niet blijkt  
dat de motivering van de beslissing die de aanvraag [van de eiseres] niet-ontvankelijk  
verklaart kennelijk onwettig, onvolledig of strijdig met de feiten van de zaak zou zijn",  
artikel 159 van de Grondwet schendt door de wettigheidstoetsing die dat grondwetsartikel  
oplegt, te beperken tot een louter marginale toetsing van een kennelijke onwettigheid of  
onregelmatigheid. 
Het arrest dat weigert de onwettigheid vast te stellen van de litigieuze beslissing die de  
aanvraag van de eiseres niet-ontvankelijk verklaart omdat zij niet "kennelijk onwettig"  
zou zijn,  is  dus niet  naar recht  verantwoord (schending van de artikelen 159 van de  
Grondwet en 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980).
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(...)

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Over  de  door  de  verweerder  tegen  het  middel  opgeworpen  grond  van  niet-
ontvankelijkheid: het middel heeft geen belang
De reden waartegen het onderdeel  opkomt, vormt een van de gronden van de 
beslissing "dat er geen enkele, nationale of supranationale, wettelijke grondslag 
bestaat  waarop [de eisers]  een subjectief recht kunnen baseren om zich thans 
door de Staat een verblijfstitel te doen afgeven".
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

De gegrondheid van het onderdeel
Luidens  artikel  159  van  de  Grondwet  passen  de  hoven  en  rechtbanken  de 
algemene,  provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in 
zoverre  ze  met  de  wetten  overeenstemmen;  de  met  de  eigenlijke  rechtspraak 
belaste  rechtscolleges,  hebben,  krachtens  die  bepaling,  de bevoegdheid  en  de 
plicht  om  de  interne  en  externe  wettigheid  te  onderzoeken  van  elke 
bestuurshandeling waarop een aanspraak, een verweer of een exceptie gegrond 
is, zonder dat die wettigheidstoetsing beperkt blijft tot de eventuele kennelijke 
onregelmatigheden van die handeling.
Het arrest dat overweegt dat "niet [blijkt] dat de motivering van de beslissing die 
de aanvraag niet-ontvankelijk verklaart kennelijk onwettig, onvolledig of strijdig 
met de feiten van de zaak zou zijn", verantwoordt niet naar recht zijn beslissing 
om  geen  uitwerking  te  verlenen  aan  de  beslissing  van  de  dienst 
Vreemdelingenzaken  van  28  oktober  2005  waarbij  de  aanvraag  van  een 
verblijfsvergunning die de eiseres had gebaseerd op artikel 9, derde lid, van de 
wet  van  15  december  1980  betreffende  de  toegang  tot  het  grondgebied,  het 
verblijf,  de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,  niet-ontvankelijk 
wordt verklaard.
Het onderdeel is gegrond.
(...).

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
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4 november  2011 –  1°  kamer  –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: D. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: P. A. 
Foriers en H. Geinger.

Nr. 596

1° KAMER - 4 november 2011

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VERVANGING VAN DE CURATOR - VERSCHIJNING MET HET 
OOG OP VERHOOR IN RAADKAMER - OPROEPING - ONTSTENTENIS - UITWERKING

Artikel 31, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 staat niet eraan in de  
weg  dat,  teneinde  de  belangen  van  de  failliete  boedel  te  vrijwaren,  de  curator  wordt  
vervangen als hij, nadat hij werd opgeroepen om uitleg te verschaffen over welbepaalde  
feiten, niet op de zitting verschijnt en niet vertegenwoordigd wordt1. (Art. 31, eerste lid, Fail-
lissementswet 1997)

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0117.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het in laatste aanleg gewezen vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Neufchâteau van 23 november 2010.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Artikel  31,  eerste  lid,  Faillissementswet  van  8  augustus  1997 bepaalt  dat  de 
rechtbank  van  koophandel  te  allen  tijde  de  curators  of  een  van  hen  kan 
vervangen; het tweede lid bepaalt dat de curators van wie de vervanging wordt 
overwogen,  vooraf  worden  opgeroepen  en,  na  verslag  van  de  rechter-
commissaris, gehoord in raadkamer.
Die bepaling staat er niet aan in de wet dat, teneinde de belangen van de failliete 
boedel  te  vrijwaren,  de  curator  wordt  vervangen  als  hij,  nadat  hij  werd 
opgeroepen om uitleg te verschaffen over welbepaalde feiten, niet op de zitting 
verschijnt en niet vertegenwoordigd wordt.

1 Zie Cass. 30 juni 2006, AR C.06.0298.F, AC, 2006, nr. 374.
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, de rechtbank van 
koophandel  te  Neufchâteau  bij  vonnis  van  15 september  1981 de eiser  heeft 
aangesteld als curator in het faillissement van G.M., werd hij op 15 oktober 2010 
op  grond  van  de  voornoemde  wetsbepaling  opgeroepen  om in  raadkamer  te 
verschijnen en moest die verschijning hem de mogelijkheid bieden gehoord te 
worden over "de neerlegging van de jaarverslagen krachtens artikel 34 van de 
Faillissementswet,  de taken die hij  heeft  verricht  om de schuldvorderingen  te 
aanvaarden,  de  geschillen  te  regelen,  de  roerende  en  onroerende  activa  te 
vereffenen,  de verschillende wettelijke verplichtingen met spoed na te komen 
alsook over de volledige voorlegging van de boekhouding, met bewijskrachtige 
stukken  tot  staving,  het  voorleggen  van  de  afschriften  van  de 
consignatierekening, het voorleggen van de attesten van storting van gelden aan 
de  Deposito-  en  Consignatiekas  overeenkomstig  artikel  51  van  de 
Faillissementswet, de termijnen en omstandigheden waarin aan die verschillende 
verplichtingen is voldaan".
Het bestreden vonnis wijst erop dat de eiser, behalve drie brieven, geen enkel 
verslag heeft neergelegd met toepassing van de oude faillissementswet, dat "hij 
evenmin het jaarverslag heeft neergelegd met toepassing van artikel 34 van de 
[nieuwe] faillissementswet  sinds die inwerking is getreden",  behalve een "erg 
onvolledig" verslag van 3 augustus 2009 dat "werd neergelegd op aandringen 
van  de  rechter-commissaris"  en  waarbij  "noch  rekeningafschriften,  noch 
boekhouding,  noch spoor van de opening van een consignatierekening waren 
gevoegd", dat "er nog zes schuldvorderingen openstaan van 29 jaar oud die nog 
moeten worden vereffend", dat "in hoofdzaak, de transparantie in het beheer van 
de mandaten van de [eiser] al ontbrak lang vóór [zijn] gezondheidsproblemen" 
en dat "diezelfde nalatigheden ook steevast voorkomen in de andere dossiers die 
hem worden toevertrouwd".
Op  grond  van  die  overwegingen  heeft  het  bestreden  vonnis,  zonder  daarbij 
verplicht te zijn de urgentie vast te stellen, eisers mandaat van curator kunnen 
beëindigen zonder de wetsbepaling en het  algemeen rechtsbeginsel  die in het 
middel zijn vermeld, te schenden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Doordat  het  cassatieberoep  wordt  verworpen,  vertoont  de  vordering  tot 
bindendverklaring van het arrest geen belang meer.

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

4 november  2011 –  1°  kamer  –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: C. 
Matray  –  Andersluidende  conclusie: T.  Werquin,  advocaat-generaal2 –  Advocaat: F. 

2 Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in een medisch attest van 
10 oktober 2010 dat gevoegd was bij de op 25 oktober 2010 ter griffie gewaarmerkte brief van eisers  
raadsman,  als  antwoord  op  de  oproeping  die  op  15  oktober  per  gerechtsbrief  aan  de  eiser  was 
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T'Kint.

Nr. 597

1° KAMER - 4 november 2011

1º ACCOUNTANT - TUCHT - OPDRACHT VAN VERTEGENWOORDIGER VAN BESTUURDER VAN EEN 
VENNOOTSCHAP BIJ EEN ANDERE VENNOOTSCHAP - GEEN LOON - CONSULTANCYOPDRACHTEN VOOR 
DE VENNOOTSCHAP IN EIGEN NAAM GEFACTUREERD - TUCHTRECHTELIJKE TEKORTKOMING - 
ONRECHTSTREEKS FINANCIEEL VOORDEEL UIT DE OPDRACHT BIJ DE VENNOOTSCHAP - TOETSING VAN 
DE WETTIGHEID VAN DE BESLISSING DOOR HET HOF - VOORWAARDEN

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
TUCHTZAKEN - ACCOUNTANT - OPDRACHT VAN VERTEGENWOORDIGER VAN BESTUURDER VAN 
EEN VENNOOTSCHAP BIJ EEN ANDERE VENNOOTSCHAP - GEEN LOON - CONSULTANCYOPDRACHTEN 
VOOR DE VENNOOTSCHAP IN EIGEN NAAM GEFACTUREERD - TUCHTRECHTELIJKE TEKORTKOMING - 
ONRECHTSTREEKS FINANCIEEL VOORDEEL UIT DE OPDRACHT BIJ DE VENNOOTSCHAP - TOETSING VAN 
DE WETTIGHEID VAN DE BESLISSING DOOR HET HOF - VOORWAARDEN

1º en 2° De bestreden beslissing die vaststelt dat de eiser de opdracht uitoefent van vaste  
vertegenwoordiger van een bestuurder bij  een naamloze vennootschap zonder voor die  
opdracht een loon te ontvangen, dat hij verklaart de adviezen voor die vennootschap voor  
eigen rekening te factureren en daaruit een onrechtstreeks financieel voordeel haalt, maar  
die noch de aard van de door de eiser verstrekte consultancy, noch de voorwaarden voor  
de uitoefening en de verloning ervan omschrijft, stelt het Hof niet in staat de wettigheid te  
toetsen van de beslissing die hem een blaam oplegt wegens de niet-naleving van artikel 21,  
eerste lid, en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed. (Art. 21, eerste lid, Regle-
ment van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders (BIB))

(V. T. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN)

ARREST (vertaling)

(AR D.10.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen de uitspraak van de Franstalige kamer van 
beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten van 17 
maart 2010.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

verzonden, de behandelende geneesheer bevestigt dat "(de eiser) van 13 januari 2010 tot 31 december  
2010 arbeidsongeschikt is", was het openbaar ministerie van oordeel dat het bestreden vonnis, door  
de eiser te vervangen zonder hem te hebben gehoord, hoewel het niet vaststelt dat hij ondanks zijn  
arbeidsongeschiktheid had kunnen verschijnen, maar toch erop wijst dat "de ernstige gezondheids -
problemen waarvan de brief van eisers raadsman gewag maken, op menselijke wijze in overweging 
moeten worden genomen", het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent en artikel 
31, tweede lid, Faillissementswet 1997 schendt door te baslissen dat "(eiser) mandaat van curator 
beëindigd moet worden".
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De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 2, 2bis en 3 van het Wetboek van Koophandel;
- artikel 2, 5°, 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 61, 517, 521 en 522 van het Wetboek van vennootschappen;
-  de  artikelen  38,  49  en  50,  §1,  2°,  van  de  wet  van  22  april  1999  betreffende  de  
boekhoudkundige en fiscale beroepen;
- artikel 21 van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders,  
waaraan het koninklijk besluit van 23 december 1997 (artikel 1) bindende kracht heeft  
verleend, en, voor zoveel als nodig, artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 23  
december  1997  tot  goedkeuring  van  het  reglement  van  plichtenleer  van  het  
Beroepsinstituut van Boekhouders.
Aangevochten beslissingen
De  bestreden  beslissing  "bevestigt  de  uitspraak  van  de  uitvoerende  kamer  van  30  
november 2009 waarbij een blaam als straf wordt opgelegd" aan de eiser.
Zij steunt op de onderstaande redenen:
"De problematiek betreffende de richtlijn van 8 mei 1998 van de nationale raad van het  
Beroepsinstituut  van  erkende  boekhouders  en  fiscalisten  die  verder  gaat  dan  de  
machtigingswet ervan, namelijk artikel 21 van het reglement van plichtenleer, wordt in de  
kamer van beroep uiteengezet door meester GILLES CARNOY.
De kamer van beroep neemt akte van dat argument en ondervraagt (de eiser) meer in het  
bijzonder over zijn rol bij de vennootschap Residentia Management.
(De  eiser)  voert  aan  dat  hij  geen  vergoeding  ontvangt  voor  de  opdracht  van  vaste  
vertegenwoordiger van de bestuurder Anzac Real Estate bij de vennootschap Residentia  
Management, maar hij verklaart wel dat hij de consultancy voor de vennootschap voor  
eigen rekening factureert.
Overeenkomstig  de  conclusie  van  meester  GILLES CARNOY en  diens  toelichting  op  de  
terechtzitting van 4 maart 2010, stelt het Wetboek van vennootschappen de functie van  
bestuurder gelijk met die van vaste vertegenwoordiger (artikel 61, §2, van het Wetboek  
van vennootschappen).
[De eiser] en zijn raadsman betogen dat de bewuste opdracht onder het verbod valt van  
artikel 21 van het reglement van plichtenleer als zij een economisch voordeel oplevert.
De  vervolgde  boekhouder  die  verklaart  zijn  consultancy  aldus  te  factureren  aan  de  
vennootschap Residentia  Management,  geeft  ter  zitting  toe dat  hij  een  onrechtstreeks  
financieel voordeel haalt uit de opdracht bij die vennootschap, naast het probleem van  
het gebrek aan zelfstandigheid dat door die toestand wordt veroorzaakt, maar in deze  
rechtspleging niet wordt aangeklaagd..
In  deze  zaak  geniet  (de  eiser)  een  economisch  voordeel,  dat  zowel  hijzelf  als  zijn  
raadsman toegeven maar dat door artikel 21 van het reglement van plichtenleer wordt  
verboden.
Bijgevolg, en gelet op [eisers] verklaringen en op de argumentatie van zijn raadsman,  
beslist de kamer van beroep de door hen voorgestane restrictieve zienswijze te volgen.
De  door  de  uitvoerende  kamer  als  straf  opgelegde  blaam  moet  eveneens  bevestigd  
worden, met name rekening houdend met de duur van de gelaakte gedraging".
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Grieven
1.  Artikel  21  van  het  reglement  van  plichtenleer  dat  door  het  Beroepsinstituut  van  
Boekhouders is opgesteld en verbindende kracht heeft verkregen ingevolge artikel 1 van  
het  koninklijk  besluit  van  23  december  1997 bepaalt  weliswaar  dat  "het  beroep  van  
boekhouder  BIB  onverenigbaar  is  met  elke  ambachtelijke  of  handelsactiviteit  welke  
rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of in verenigings- of vennootschapsverband als  
zelfstandige wordt uitgeoefend".
Die tekst moet echter op beperkende wijze worden uitgelegd. Hij legt de boekhouder BIB  
enkel het verbod op om een ambachtelijke of handelsactiviteit persoonlijk uit te oefenen,  
ofwel rechtstreeks in eigen naam en voor eigen rekening, ofwel via een tussenpersoon die  
handelt voor rekening van die boekhouder of, althans, op zijn minst gedeeltelijk in zijn  
economisch belang.
Voor het overige moeten de begrippen ambachtelijke of handelsactiviteiten in de zin van  
artikel  21  van  het  reglement  van  plichtenleer,  bij  gebrek  aan  een  specifieke  
begripsomschrijving, begrepen worden in de gangbare betekenis van de artikelen 1 tot 3  
van het Wetboek van koophandel en van artikel 2, 5°, 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.
2. Noch de uitoefening van een opdracht van bestuurder van een naamloze vennootschap  
(artikelen 61, §1, 517 en 522 van het Wetboek van vennootschappen) noch de uitoefening  
van een opdracht van vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die bestuurder is  
van een naamloze vennootschap (artikel 61, §2, van het Wetboek van vennootschappen)  
verlenen  echter  aan  degene  die  ze  uitoefent  de  hoedanigheid  van  koopman.  De  
uitoefening van dergelijke opdrachten is dus evenmin een daad van koophandel.
Enkel "zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan,  
hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep maken" hebben immers de hoedanigheid  
van koopman (artikel 1 van het Wetboek van Koophandel). De opdracht van bestuurder  
van  een  naamloze  vennootschap  of  die  van  vaste  vertegenwoordiger  van  een  
rechtspersoon die  bestuurder  is  van  een  naamloze  vennootschap,  worden  echter  niet  
vermeld in de opsomming in de artikelen 2, 2bis en 3 van het Wetboek van Koophandel  
die  de  daden  van  koophandel  omschrijven.  Dienaangaande  maakt  het  niet  uit  of  die  
opdrachten tegen betaling of gratis worden uitgeoefend.
De bestuurder van een naamloze vennootschap of de vaste vertegenwoordiger van een  
dergelijke  bestuurder,  die  een  rechtspersoon  is,  die  handelen  in  naam  van  die  
vennootschap  zijn  immers  niet  persoonlijk  verbonden  voor  de  verbintenissen  van  de  
vennootschap (artikel 61, §1 in fine, van het Wetboek van vennootschappen voor de leden  
van  de  raad  van  bestuur  en  artikel  61,  §2,  derde  lid,  van  het  Wetboek  van  
vennootschappen  voor  de  vaste  vertegenwoordigers,  in  samenhang  gelezen  met  de  
artikelen 517, 521 en 522 van het Wetboek van vennootschappen).
3. De uitoefening van dergelijke opdrachten verleent aan degene die ze uitoefent evenmin  
de hoedanigheid van ambachtsman.
Zij vormt immers als zodanig geen ambachtelijke activiteit in de zin van artikel 2, 5°, van  
de  wet  van  16  januari  2003,  namelijk  een  "onderneming  opgericht  door  een  private  
persoon  die  in  België  gewoonlijk,  krachtens  een  contract  van  huur  van  diensten,  
hoofdzakelijk materiële prestaties levert, voor zover daarmee geen leveringen van waren  
of slechts toevallige leveringen van waren gepaard gaan en aldus vermoed wordt  de  
hoedanigheid van 'ambachtsman'  te  hebben".  Bovendien zou een dergelijke  activiteit,  
zelfs als de bewuste vennootschap zelf  een ambachtelijke activiteit  zou hebben gehad,  
quod non, eigen zijn aan die vennootschap en niet aan die van haar bestuurders of aan de  
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vaste vertegenwoordigers van haar bestuurders die niet persoonlijk verbonden zijn voor  
de verbintenissen van de vennootschap (artikelen 61, §1, in fine en 2, derde lid, 517, 521  
en 522 van het Wetboek van vennootschappen).
4.  Tot  slot,  enerzijds,  impliceert  de  functie  van  bestuurder  van  een  naamloze  
vennootschap of van vaste vertegenwoordiger geenszins dat degene die ze uitoefent zijn  
adviezen en zijn ervaring aan die vennootschap ten goede laat komen (artikelen 61, 517,  
521  en 522  van het  Wetboek  van vennootschappen).  Anderzijds  mag een lid  van het  
Beroepsinstituut  van  erkende  boekhouders  en  fiscalisten  volstrekt  wettelijk,  in  eigen  
naam, bezoldigd advies geven aan klanten, natuurlijke personen of rechtspersonen, voor  
zover ze niet onverenigbaar is met zijn statuut van lid van dat instituut (artikelen 38 en 49  
van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen).
Het feit alleen dat een erkende boekhouder, bestuurder van een naamloze vennootschap  
of  vaste  vertegenwoordiger  van  een  bestuurder,  die  een  rechtspersoon  is,  van  een  
dergelijke vennootschap, bezoldigd wordt voor de adviezen die hij aan die vennootschap  
geeft,  impliceert  dus niet  dat  hij  een verboden activiteit  zou uitoefenen in de zin van  
artikel 21 van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders.  
Een dergelijk "financieel voordeel" impliceert immers niet dat de bewuste vennootschap  
slechts een tussenpersoon zou zijn via wie hij een handels- of ambachtelijke activiteit zou  
uitoefenen of dat hij, zelfs ten dele, de economische begunstigde van die activiteit zou zijn.  
Bovendien is het nastreven van een economisch of financieel voordeel niet kenmerkend  
voor een handelsactiviteit (artikelen 1 tot 3 van het Wetboek van Koophandel) of een  
ambachtelijke  activiteit  (artikel  2,  5°,  van  de  wet  van  16  januari  2003)  en  is  het  
verenigbaar met de uitoefening van een vrij beroep zolang maximalisatie van de winst  
niet het enige doel is.
5. Daaruit volgt dat de bestreden uitspraak, die louter uit de omstandigheid dat de eiser  
de  functie  uitoefende  van  vaste  vertegenwoordiger  van  een  bestuurder,  die  een  
rechtspersoon is, van de naamloze vennootschap Residentia Management en dat hij zijn  
consultancyopdracht aan die vennootschap factureerde, zodat hij van die vennootschap  
een  economisch  voordeel  ontving,  afleidt  dat  die  eiser  artikel  21  schendt  van  het  
reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders, dat is goedgekeurd  
door artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1997, de draagwijdte miskent  
van artikel 21 van de voornoemde plichtenleer door er een ruimere betekenis aan toe te  
kennen dan het heeft (schending van voornoemd artikel 21 en, voor zoveel als nodig, van  
artikel  1  van  het  koninklijk  besluit  van  23  december  1997  tot  goedkeuring  van  het  
reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders en van artikel 50,  
§1, 2°, van de wet van 22 april 1999 dat de erkende boekhouders en fiscalisten verplicht  
de regels van de plichtenleer na te leven), op zijn minst de wettelijke draagwijdte van de  
functies van een bestuurder van een naamloze vennootschap miskent (schending van de  
artikelen 61, §1, 517, 521 en 522 van het Wetboek van vennootschappen) of van een vaste  
vertegenwoordiger van een dergelijke bestuurder die een rechtspersoon is (schending van  
de artikelen 61, §2, 517, 521 en 522 van het Wetboek van vennootschappen), de wettelijke  
begrippen  koopman  (schending  van  de  artikelen  1  tot  3  van  het  Wetboek  van  
Koophandel), daden van koophandel (schending van de artikelen 2, 2bis en 3 van het  
Wetboek  van  Koophandel),  ambachtsman  en  ambachtelijke  activiteiten  miskent  
(schending van artikel 2, 5°, van de wet van 16 januari 2003) en de wettelijke bepalingen  
schendt  die  de  beroepsactiviteiten  omschrijven  welke  de  erkende  boekhouders  en  
fiscalisten  mogen  uitoefenen  overeenkomstig  hun  statuut  van  lid  van  het  Instituut  
(schending  van  de  artikelen  38  en  49  van  de  wet  van  22  april  1999 betreffende  de  
boekhoudkundige en fiscale beroepen). [Zij] is dus niet regelmatig met redenen omkleed  
(schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen, met uitzondering  
van artikel 149 van de Grondwet).
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6. De bestreden uitspraak vermeldt in zijn redenen niet de aard van de adviezen die eiser  
geeft  aan  de  naamloze  vennootschap  Residentia  Management  noch  de  voorwaarden  
waaronder  ze  worden  gegeven  en  bezoldigd,  zodat  zij  het  Hof  op  zijn  minst  niet  de  
mogelijkheid biedt  de wettigheid van die  beslissing te  toetsen aan artikel  21 van het  
reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders en aan de overige  
wettelijke en verordenende bepalingen die in de aanhef van het middel worden vermeld.  
Zij is dus niet regelmatig met reden omkleed en schendt zodoende artikel 149 van de  
Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Krachtens  artikel  21,  eerste  lid,  van  het  reglement  van  plichtenleer  van  het 
Beroepsinstituut van Boekhouders waaraan artikel 1 van het koninklijk besluit 
van  23  december  1997  bindende  kracht  heeft  verleend,  is  het  beroep  van 
boekhouder  BIB  onverenigbaar  met  elke  ambachtelijke  of  handelsactiviteit 
welke  rechtstreeks  of  onrechtstreeks,  individueel  of  in  verenigings-  of 
vennootschapsverband als zelfstandige wordt uitgeoefend.
De bestreden beslissing stelt vast dat de eiser de opdracht uitoefent van "vaste  
vertegenwoordiger  van  de  bestuurder  Anzac  Real  Estate  bij  de  naamloze 
vennootschap  Residentia  Management"  zonder  voor  die  opdracht  "een 
vergoeding  te  ontvangen"  en  dat  hij  "verklaart  de  adviezen  voor  die 
vennootschap voor eigen rekening te factureren".
De bestreden uitspraak oordeelt dat "voornoemde opdracht valt onder het verbod 
van  artikel  21  van  het  reglement  van  plichtenleer  als  zij  een  economisch 
voordeel  oplevert"  en  dat  "de  vervolgde  boekhouder  [...]  die  verklaart  zijn 
consultancy aldus te factureren aan de vennootschap Residentia Management, 
een  onrechtstreeks  financieel  voordeel  haalt  uit  de  opdracht  die  hij  bij  die 
vennootschap uitoefent".
De  bestreden  uitspraak  die  noch  de  aard  van  de  door  de  eiser  verstrekte 
consultancy,  noch  de  voorwaarden  voor  de  uitoefening  van  de 
consultancyopdrachten  en  de  toekenning  van  een  vergoeding  daarvoor 
omschrijft, stelt het Hof niet in staat de wettigheid te toetsen van de beslissing 
die hem een blaam oplegt wegens de niet-naleving van voornoemd artikel 21, 
eerste lid.
De bestreden uitspraak is niet regelmatig met redenen omkleed.
In zoverre is het middel gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden uitspraak.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  de 
vernietigde uitspraak.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar  de anders samengestelde Franstalige kamer van beroep 
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van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, opdat zij een 
beslissing wijst die het Hof in staat stelt zijn toetsing uit te oefenen.

4 november  2011 –  1°  kamer  –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: C. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: P. A. 
Foriers en J. Verbist.

Nr. 598

3° KAMER - 7 november 2011

1º VERBINTENIS - VERBINTENIS DIE BESTAAT IN HET BETALEN VAN EEN BEPAALDE GELDSOM - 
BETALING - TENIETGAAN VAN DE VERBINTENIS - AFSTAND VAN DE VERKREGEN VERJARING - 
DRAAGWIJDTE

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - VERBINTENIS - 
VERBINTENIS DIE BESTAAT IN HET BETALEN VAN EEN BEPAALDE GELDSOM - BETALING - TENIETGAAN 
VAN DE VERBINTENIS - AFSTAND VAN DE VERKREGEN VERJARING - DRAAGWIJDTE

3º VERBINTENIS - VERBINTENIS DIE BESTAAT IN HET BETALEN VAN EEN BEPAALDE GELDSOM - 
NIET ONVERSCHULDIGDE GEDEELTELIJKE BETALING - TENIETGAAN VAN DE VERBINTENIS TOT BELOOP 
VAN HETZELFDE BEDRAG - GEEN ERKENNING VAN HET BESTAAN VAN EEN SCHULD TOT BELOOP VAN 
EEN HOGER BEDRAG

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - ERKENNING VAN HET RECHT 
VAN HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT - STILZWIJGENDE ERKENNING - VOORWAARDE

1º en 2° Ook al kan de betaling leiden tot de afstand van de verkregen verjaring in de zin  
van artikel 2220 van het Burgerlijk Wetboek, kan zij evenwel, aangezien zij de verbintenis  
doet tenietgaan, onmogelijk het aanvangspunt vormen van een verjaring die op die verbin-
tenis niet meer van toepassing is. (Art. 2220, BW)

3º  Hoewel  een  betaling  slechts  gedeeltelijk  kan zijn  en  de verbintenis  alleen  maar  tot  
beloop van het bedrag van die betaling kan tenietdoen, volgt noch uit artikel 1235, eerste  
lid, noch uit artikel 2220 van het Burgerlijk Wetboek dat een niet onverschuldigde gedeelte-
lijke betaling noodzakelijkerwijs leidt tot de erkenning van het bestaan van een schuld die  
het betaalde bedrag overstijgt. (Artt. 1235 en 2220, BW)

4º Hoewel de erkenning door de schuldenaar of de bezitter van het recht van hem tegen  
wie de verjaring loopt, slechts betrekking kan hebben op het bestaan van het recht waarop  
de verjaring van toepassing is, en hoewel die stilzwijgende erkenning kan worden afgeleid  
uit elke handeling of uit elk feit dat de afstand van het voordeel van de verjaring impliceert,  
moet zij vaststaan1. (Art. 2248, BW)

(W. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Buitenlandse Zaken)

ARREST (vertaling)

(AR C.06.0192.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass. 18 nov. 1996, AR S.95.0129.F, AC, 1996, nr. 439.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 27 oktober 2005.
De  zaak  is  bij  beschikking  van  24  augustus  2011  van  de  eerste  voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren de volgende zes middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 68, tweede en derde lid, van de Grondwet van 7 februari 1831, zoals het van  
kracht was vóór de wijziging ervan bij de herziening van 5 mei 1993;
- de artikelen 1, 1°, 3, derde lid, 4, 1° en 3°, van het Protocol van 28 maart 1976 tussen  
het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre houdende regeling van de vergoeding van  
gezaïriseerde goederen die aan Belgische onderdanen hebben toebehoord en de tweede,  
bij dat Protocol gevoegde uitwisseling van brieven van diezelfde datum, goedgekeurd bij  
de wet van 16 juli 1976, die in werking is getreden op 12 januari 1977, en, voor zover  
nodig, de artikelen 1, 2, 3 en 4 van die wet;
- de artikelen 1235, 1356, 2220 en, voor zover nodig, 1234 en 2221 van het Burgerlijk  
Wetboek;
- de artikelen 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van  
schuldvorderingen ten laste van de Staat en, voor zover nodig, 100, eerste lid, 1° en 2°,  
van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk  
besluit van 17 juli 1991.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de schuldvordering van de eisers op de verweerder is ontstaan op  
12 januari 1977,  datum van inwerkingtreding van de wet van 16 juli  1976 houdende  
goedkeuring van met name de Overeenkomst, de Protocollen en de uitwisselingen van  
brieven tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre op 28 maart 1976, zodat de  
verjaringstermijn van de rechtsvordering van de eisers, die volgens het arrest vijf jaar  
bedraagt,  is  ingegaan  hetzij  op  12  januari  1977,  hetzij  op  1  januari  van  het  
begrotingsjaar tijdens hetwelk de schuldvordering is ontstaan - een jaar dat het arrest  
niet preciseert - en dat het jaar 1977 zou zijn (hierna een andere nadere datum), zodat de  
rechtsvordering van de eisers verjaard was op het ogenblik dat ze werd ingesteld, en dit  
om de volgende redenen:
"De (eisers) betogen dat de gedeeltelijke betalingen van hun schuldvordering door (de  
verweerder) gelden als een erkenning van zijn schuld en de verjaring stuiten;
Zij betogen dat (de verweerder) al lang geleden erkend heeft dat de schuldvordering van  
de  gezaïriseerden  niet  verjaard  was  na  het  verstrijken  van  de  termijn  van  vijf  jaar  
aangezien hij na die vervaldag met de eigenaars van de genationaliseerde goederen is  
blijven onderhandelen en de vergoedingen heeft uitbetaald na de goedkeuring ervan door  
de Zaïrese Staat;
(De  verweerder)  heeft  ten  gevolge  van  het  arrest  van  het  Hof  van  Cassatie  van  25  
februari  1993  erkend  dat  hij  de  gezaïriseerden  diende  te  vergoeden,  ongeacht  de  
nakoming,  door  de  Zaïrese  Staat,  van  zijn  eigen  verbintenissen,  op  grond  dat  de  
betalingen alleen onderworpen waren aan het officieel akkoord van de twee Staten; zo  
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heeft hij een gezaïriseerde gedeeltelijk vergoed zodra de Zaïrese Staat het dossier had  
goedgekeurd,  terwijl  de  verjaringstermijn  waarop  hij  zich  nu  beroept  reeds  lang  
verstreken was; dit gedrag impliceert een schulderkenning door (de verweerder);
Zij betogen ten slotte dat de verzending van een vergoedingsfiche naar Zaïre ook een  
schulderkenning vormt; die fiche, die (de verweerder) had opgemaakt met het oog op zijn  
verdediging, toont volgens de (eisers) duidelijk aan dat (de verweerder( zelf het bedrag  
van de vergoeding had goedgekeurd en dus, a fortiori, het bestaan had erkend van de  
schuldvordering waarop die vergoeding betrekking heeft;
(De  verweerder)  betwist  de  stelling  van  de  (eisers),  op  grond  dat  de  gedeeltelijke  
betalingen die hij verricht heeft niet uitgelegd kunnen worden als even zoveel daden van  
erkenning van het  recht  van degenen tegen wie de verjaring liep;  dat  de uitbetaalde  
bedragen  geen  voorschotten  waren  maar  de  volledige  uitvoering  van  zijn  
vergoedingsplicht vertegenwoordigden;
Hij is steeds ervan uitgegaan dat zijn schuld ten aanzien van de gezaïriseerden, zoals  
deze voortvloeide uit het Protocol en de uitwisseling van brieven van 28 maart 1976,  
beperkt was tot een gedeeltelijke verplichting tot voorfinanciering van de vergoeding, die  
te dezen hierop neerkwam dat hij de betalingen van de Zaïrese Staat jaarlijks diende aan  
te vullen, zodat de schuld van de Zaïrese Staat in tien jaar tijd vereffend kon worden, met  
dien verstande dat die aanvulling betaalbaar was in twintig annuïteiten, naar rata van  
45,25 frank voor één zaïre, zoals dat was vastgesteld in de uitwisseling van brieven van  
18 juni 1976;
Hij  is  van  oordeel  dat  hij,  door onder die  voorwaarden zijn  vergoedingsplicht  na te  
komen, zijn verplichtingen geheel is nagekomen, zonder dat de uitbetaalde bedragen te  
zijnen  aanzien  konden  worden  beschouwd  als  een  andere  schuld  dan  die  welke  hij  
voldeed;
Aldus  heeft  hij  steeds  het  bestaan  betwist  van  een  andere  schuld  dan  die  welke  hij  
voldeed;
Het staat vast dat (de verweerder), van bij de inwerkingtreding van het Protocol van 28  
maart 1976, ervan is uitgegaan dat zijn vergoedingsplicht hierin bestond dat hij de door  
de  Zaïrese  Staat  gestorte  annuïteiten  diende  aan  te  vullen  en  dat  hij  aan  de  
gezaïriseerden een vergoeding verschuldigd was naar rata van 45,25 frank voor één  
zaïre;
Die stelling werd weliswaar verworpen door het Hof van Cassatie, dat op grond van de  
arresten Thonon (17 maart 1988 en 25 februari 1993) voor recht heeft gezegd dat de  
vergoedingsplicht die de Belgische Staat krachtens het Protocol van 28 maart 1976 moest  
nakomen, losstond van de uitvoering, door de Zaïrese Staat, van zijn eigen verbintenissen  
en dat de toepasselijke wisselkoers die was welke van kracht was op het ogenblik van de  
schatting van het goed; die beslissingen, die het recht van de gezaïriseerden ten aanzien  
van het vergoedingsbeleid (van de verweerder) uitbreiden, hebben echter niet tot gevolg  
dat hij het recht van de gezaïriseerden op een andere vergoeding dan die welke hij hen  
uitbetaalde op enigerlei wijze zou hebben erkend;
(De verweerder) heeft immers nooit het bestaan erkend van een andere schuld dan het  
bedrag dat hij aan de gezaïriseerden betaalde als aanvulling op de door de Zaïrese Staat  
betaalde annuïteiten en dat is berekend op grond van een wisselkoers van 45,25 frank  
voor één zaïre;
De door (de verweerder) gedane betalingen vertegenwoordigden zijn totale schuld en  
kunnen niet beschouwd worden als de erkenning van een andere schuld,  waarvan het  
bestaan door het Hof van Cassatie later werd erkend".
Grieven
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Artikel 68, derde lid in fine, van de Grondwet, zoals het van kracht was vóór de wijziging  
ervan door de herziening van 5 mei 1993, bepaalde dat de geheime artikelen van een  
verdrag in geen geval de openbare artikelen kunnen tenietdoen. Artikel 68, tweede lid,  
van de Grondwet, zoals het van toepassing was vóór dezelfde herziening, bepaalde dat de  
verdragen die de Belgen persoonlijk zouden kunnen binden, eerst gevolg hebben nadat zij  
de instemming van de Kamers hebben gekregen.
Een  norm  die  vervat  is  in  een  internationaal  verdrag,  dat  gesloten  wordt  door  de  
uitvoerende  macht  maar  dat  niet  ter  goedkeuring  aan  de  Kamers  is  voorgelegd  en  
waarvan de inhoud in strijd is met een norm van een internationaal verdrag dat bij wet is  
goedgekeurd  en  dat  van  kracht  is,  heeft  geen  verbindende  kracht.  Een  individuele  
beslissing die gegrond is op een onregelmatige norm, is zelf ook onwettig.
In de geheime uitwisseling van brieven tussen de verweerder en de Zaïrese Staat van 18  
juni 1976, die niet bij wet is goedgekeurd en die niet is bekendgemaakt, waren zij zinnens  
de wisselkoers die van toepassing was op de schatting van de aan de gezaïriseerde burger  
verschuldigde  vergoedingen  te  beperken  tot  45,25  frank  voor  één  zaïre,  terwijl  het  
Protocol en de tweede uitwisseling van brieven van 28 maart 1976, die zijn goedgekeurd  
bij de wet van 16 juli 1976, bepaalden dat het bedrag van de vergoedingen vastgesteld  
zou  worden  op  de  datum  van  de  schatting  van  de  gezaïriseerde  goederen,  wat  
overeenkwam met een wisselkoers van minimum 75,81 frank voor één zaïre.
Aangezien de uitwisseling van brieven van 18 juni 1976 niet werd goedgekeurd bij wet en  
evenmin  werd  bekendgemaakt,  schendt  zij  voormeld  artikel  68,  tweede  lid,  van  de  
Grondwet.  Aangezien  zij  in  het  geheim  afwijkt  van  het  Protocol  en  van  de  tweede  
uitwisseling  van  brieven  van  28  maart  1976,  schendt  die  uitwisseling  van  brieven  
daarenboven het voormelde artikel 68, derde lid in fine, en het voormelde protocol en de  
uitwisseling van brieven van 28 maart 1976, alsook de wet van 16 juli 1976, die deze  
heeft goedgekeurd. De uitwisseling van brieven van 18 juni 1976 is dus onwettig en heeft  
geen verbindende kracht.
Het Protocol en de uitwisseling van brieven van 28 maart 1976, goedgekeurd bij de wet  
van 16 juli 1976, hebben rechtstreeks, ten voordele van de burgers die zijn getroffen door  
de zaïrisering en ten laste van de verweerder,  een schuldvordering doen ontstaan tot  
beloop van de volledige vergoeding die hen verschuldigd was. Die schuldvordering werd  
niet gewijzigd door de uitwisseling van brieven van 18 juni 1976.
Artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere betaling een schuld onderstelt  
en dat hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd.
De  erkenning  van  een  schuld  die,  overeenkomstig  artikel  1235  van  het  Burgerlijk  
Wetboek, wordt afgeleid uit een betaling, in zoverre die erkenning met name impliceert  
dat de schuldenaar niet meer aanvoert dat die schuld mogelijkerwijs niet bestaat, nietig is  
of tenietgegaan is wegens een van de oorzaken die opgesomd worden in artikel 1234 van  
het  Burgerlijk  Wetboek,  met  inbegrip  van  een  eerder  verkregen  verjaring,  vormt  het  
beginpunt van de verjaring van die schuld en eventueel van een nieuwe verjaring die  
overeenkomt  met  de  verkregen  verjaring.  Bovendien  volgt  uit  artikel  2220  van  het  
Burgerlijk Wetboek dat de schuldenaar van een verbintenis afstand kan doen van een  
verkregen verjaring en uit artikel 2221 dat hij dat uitdrukkelijk of stilzwijgend kan doen.
De erkenning van een schuld raakt het bestaan zelf  van die schuld en niet  de schuld  
beperkt tot het betaalde bedrag alleen. De gedeeltelijke betaling van de schuld, zelfs als  
die is ingegeven door de onterechte overtuiging van de schuldenaar dat zijn schuld niet  
groter  is,  impliceert  bijgevolg  de  erkenning  van  de  werkelijke  schuld,  zoals  die  in  
werkelijkheid voortvloeit uit de oorzaak waaruit ze is ontstaan.
Het arrest stelt vast dat de verweerder jaarlijks betalingen heeft gedaan ten voordele van  
de door de zaïrisering getroffen Belgische burgers.
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Het arrest stelt vast dat de verweerder tussen 29 juli 1980 en 3 april 1989 betalingen  
heeft  verricht  ten  voordele  van  de  eisers,  ter  voldoening  van  de  schuld  die  voor  de  
verweerder  voortvloeit  uit  het  Protocol  en  uit  de  Belgisch-Zaïrese  uitwisseling  van  
brieven van 28 maart 1976, goedgekeurd bij de wet van 16 juli 1976. Het arrest stelt niet  
vast dat de verweerder zou hebben betoogd dat die betalingen niet verschuldigd waren en  
dat zij konden worden teruggevorderd, op grond dat de schuld waarop die betalingen  
gebaseerd waren hetzij niet bestond, hetzij nietig was, hetzij vervallen was wegens een  
van de oorzaken bedoeld in artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van  
een eerder verkregen verjaring. Het stelt integendeel vast dat de verweerder betoogt dat  
hij betaald heeft wat hij meende verschuldigd te zijn.
Het arrest  stelt  daarenboven vast dat de eisers uit  de gedeeltelijke betalingen van de  
verweerder afleiden dat de verweerder een bestaande, geldige en opeisbare schuld heeft  
erkend, die met name nog niet was vervallen door een eerder verkregen verjaring. Het  
arrest stelt ten slotte vast dat de verbintenissen van de verweerder méér inhielden dan  
wat hij verkeerdelijk had aangenomen, door zich ten onrechte te baseren op de geheime,  
niet bij wet goedgekeurde en niet bekendgemaakte uitwisseling van brieven van 18 juni  
1976.
De schulderkenning, wat het bestaan ervan betreft, die is gedaan in een conclusie of in  
gelijk welke andere procesakte, vormt een gerechtelijke bekentenis overeenkomstig artikel  
1356 van het Burgerlijk Wetboek.
De verweerder betoogt  dat  de door hem gedane betalingen geen voorschotten waren  
maar dat hij deze steeds heeft beschouwd als de volledige nakoming van zijn verbintenis  
tot vergoeding van de gezaïriseerden. Hij heeft aldus het bestaan van zijn schuld voor de  
rechter bekend. De juridisch onjuiste overweging dat zijn schuld niet groter was, is niet  
onlosmakelijk  verbonden  met  een  dergelijke  bekentenis,  die  wat  dat  betreft  dus  niet  
onsplitsbaar is. Het arrest, dat weigert een feit als bewezen te beschouwen, terwijl het  
voor de rechter was bekend, schendt artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek.
De beslissing van het arrest volgens welke de door de verweerder gedane erkenning van  
zijn schuld, die afgeleid kan worden uit zijn betalingen tussen 29 juli 1980 en 3 april  
1989, alleen betrekking zou hebben op het daadwerkelijk betaalde bedrag en niet op de  
werkelijke, grotere schuld van de verweerder, zoals zij voortvloeit uit het Protocol en uit  
de uitwisseling van brieven van 28 maart 1976, miskent de uit de artikelen 1235 en 2220  
van het Burgerlijk Wetboek afgeleide regel volgens welke de erkenning van een schuld  
betrekking heeft op het bestaan van die schuld en schendt, voor zover nodig, de artikelen  
1234 en 2221 van hetzelfde wetboek.
Het arrest dat bovendien beslist dat de verweerder zich mag beroepen op de fout die hij  
heeft begaan door zich slechts gebonden te achten tot de betaling van de bedragen die hij  
erkend had op grond van de uitwisseling van brieven van 18 juni 1976, die niet bij wet is  
goedgekeurd en die evenmin is bekendgemaakt, en dat zodoende aan die uitwisseling van  
brieven uitwerking verleent, terwijl uit het Protocol en uit de uitwisseling van brieven van  
28 maart 1976 blijkt dat de schuld van de verweerder groter was, schendt artikel 68,  
tweede en derde lid, van de Grondwet, zoals het van kracht was vóór de herziening van 5  
mei 1993 en zoals het in 1976 op de verweerder van toepassing was. Het arrest miskent  
bovendien  de  verbindende  kracht  van  artikel  4,  3°,  van  het  Protocol  en  van  de  
uitwisseling van brieven van 28 maart 1976 en schendt, voor zover nodig, de artikelen 1  
tot 4 van de wet van 16 juli 1976.
Aangezien de vijfjarige verjaring van het saldo van verweerders schuld - een verjaring  
die het arrest afleidt uit artikel 1, eerste lid, van de wet van 6 januari 1970 - wat dat saldo  
betreft pas is kunnen ingaan op 3 april 1989, dit is de datum van de laatste erkenning van  
het bestaan van de schuld, en de dagvaarding van 22 juli 1993 is uitgebracht vóór het  
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verstrijken van de vijfjarige termijn die volgde op 3 april 1989 - dat wil zeggen op 19  
april 1994 - , een termijn die overeenkomt met dezelfde vijfjarige verjaring, schendt het  
arrest tevens die wetsbepaling en schendt het, voor zover nodig, artikel 100, eerste lid, 1°  
en 2°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit  
van 17 juli 1991.
(...)
Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 68, tweede en derde lid, van de Grondwet van 7 februari 1831, zoals het van  
kracht was vóór de wijziging ervan bij de herziening van 5 mei 1993;
-  de  artikelen  2  van  de  wet  van  6  februari  1970  betreffende  de  verjaring  van  
schuldvorderingen ten laste van de Staat en, voor zover nodig, 101 van de wetten op de  
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991;
- artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek;
-  de  artikelen  3,  derde lid,  en  4,  3°,  van het  Protocol  van 28  maart  1976tussen  het  
Koninkrijk  België  en  de  Republiek  Zaïre  houdende  regeling  van  de  vergoeding  van  
gezaïriseerde goederen die aan Belgische onderdanen hebben toebehoord en de bij dat  
Protocol gevoegde uitwisseling van brieven van diezelfde datum, goedgekeurd bij de wet  
van 16 juli 1976, die in werking is getreden op 12 januari 1977, en, voor zover nodig, de  
artikelen 1 tot 4 van die wet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de betalingen die de verweerder heeft gedaan tussen 29 juli 1980 en  
3  april  1989,  geen  erkenning  vormen  van  een  schuld  die  groter  is  dan  die  welke  
overeenkomt met die betalingen en bijgevolg de verjaring niet stuit van de door de eisers  
tegen de verweerder ingestelde rechtsvordering, die betrekking heeft op het saldo van die  
schuld.
Het verantwoordt die beslissing om de volgende redenen :
"Het staat vast dat de Belgische Staat, van bij de inwerkingtreding van het Protocol van  
28 maart 1976, ervan is uitgegaan dat zijn vergoedingsplicht hierin bestond dat hij de  
door  de  Zaïrese  Staat  gestorte  annuïteiten  diende  aan  te  vullen  en  dat  hij  aan  de  
gezaïriseerden een vergoeding verschuldigd was naar rata van 45,25 frank voor één  
zaïre;
Die stelling van de Belgische Staat werd weliswaar verworpen door het Hof van Cassatie,  
dat op grond van de arresten Thonon (17 maart 1988 en 25 februari 1993) voor recht  
heeft gezegd dat de vergoedingsplicht die de Belgische Staat krachtens het Protocol van  
28 maart 1976 moest nakomen, losstond van de uitvoering, door de Zaïrese Staat, van  
zijn eigen verbintenissen en dat de toepasselijke wisselkoers die was welke van kracht  
was op het ogenblik van de schatting van het goed; die beslissingen, die het recht van de  
gezaïriseerden ten aanzien van het vergoedingsbeleid van de Belgische Staat uitbreiden,  
hebben echter  niet  tot  gevolg  dat  hij  het  recht  van  de gezaïriseerden op  een andere  
vergoeding dan die welke hij hen uitbetaalde op enigerlei wijze zou hebben erkend;
[De verweerder] heeft immers nooit het bestaan erkend van een andere schuld dan het  
bedrag dat hij aan de gezaïriseerden betaalde als aanvulling op de door de Zaïrese Staat  
betaalde annuïteiten en dat is berekend op grond van een wisselkoers van 45,25 frank  
voor één zaïre;
De door [de verweerder] gedane betalingen vertegenwoordigden zijn totale schuld en  
kunnen niet  beschouwd worden als de erkenning van een andere schuld, waarvan het  
bestaan door het Hof van Cassatie later werd erkend".
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Grieven 
Artikel 68, derde lid in fine, van de Grondwet,  zoals het van toepassing was vóór de  
herziening ervan 5 mei 1993, bepaalde dat de geheime artikelen van een verdrag in geen  
geval de openbare artikelen kunnen tenietdoen. Artikel 68, tweede lid, van de Grondwet,  
zoals het van toepassing was vóór dezelfde herziening, bepaalde dat de verdragen die de  
Belgen persoonlijk zouden kunnen binden, eerst gevolg hebben nadat zij de instemming  
van de Kamers hebben gekregen.
Een  norm  die  vervat  is  in  een  internationaal  verdrag,  dat  gesloten  wordt  door  de  
uitvoerende  macht  maar  dat  niet  ter  goedkeuring  aan  de  Kamers  is  voorgelegd,  en  
waarvan de inhoud in strijd is met een norm van een internationaal verdrag dat bij wet is  
goedgekeurd  en  dat  van  kracht  is,  heeft  geen  verbindende  kracht.  Een  individuele  
beslissing die gegrond is op een onregelmatige norm, is zelf ook onwettig.
In de geheime uitwisseling van brieven tussen de verweerder en de Zaïrese Staat van 18  
juni 1976, die niet bij wet is goedgekeurd en die niet is bekendgemaakt, waren zij zinnens  
de wisselkoers die van toepassing was op de schatting van de aan de gezaïriseerde burger  
verschuldigde  vergoedingen  te  beperken  tot  45,25  frank  voor  één  zaïre,  terwijl  het  
Protocol en de tweede uitwisseling van brieven van 28 maart 1976, die zijn goedgekeurd  
bij de wet van 16 juli 1976, bepaalden dat het bedrag van de vergoedingen vastgesteld  
zou  worden  op  de  datum  van  de  schatting  van  de  gezaïriseerde  goederen,  wat  
overeenkwam met een wisselkoers van minimum 75,81 frank voor één zaïre.
Aangezien de uitwisseling van brieven van 18 juni 1976 niet werd goedgekeurd bij wet en  
evenmin  werd  bekendgemaakt,  schendt  zij  voormeld  artikel  68,  tweede  lid,  van  de  
Grondwet.  Aangezien  zij  in  het  geheim  afwijkt  van  het  Protocol  en  van  de  tweede  
uitwisseling  van  brieven  van  28  maart  1976,  schendt  die  uitwisseling  van  brieven  
daarenboven het voormelde artikel 68, derde lid in fine, en het voormelde protocol en de  
voormelde  uitwisseling  van  brieven,  alsook  de  wet  van  16  juli  1976,  die  ze  heeft  
goedgekeurd. De uitwisseling van brieven van 18 juni 1976 is dus onwettig en heeft geen  
verbindende kracht.
Het Protocol en de uitwisseling van brieven van 28 maart 1976, goedgekeurd bij de wet  
van 16 juli 1976, hebben rechtstreeks, ten voordele van de burgers die zijn getroffen door  
de zaïrisering en ten laste van de verweerder,  een schuldvordering doen ontstaan tot  
beloop van de volledige vergoeding die hen verschuldigd was. Die schuldvordering werd  
niet gewijzigd door de uitwisseling van brieven van 18 juni 1976.
Artikel 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen  
ten  laste  van  de  Staat,  thans  artikel  101  van  de  wetten  op  de  Rijkscomptabiliteit,  
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, bepaalt dat "de verjaring wordt  
gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een schulderkenning door de  
Staat".
De  in die  bepaling bedoelde schulderkenning is  dezelfde als  die  welke bedoeld  is  in  
artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk "de erkenning van het recht van  
hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, de verjaring  
stuit".
De  schulderkenning  kan  uitdrukkelijk  of  stilzwijgend  geschieden.  Zij  geschiedt  
stilzwijgend  wanneer  zij  met  zekerheid  kan  worden  afgeleid  uit  de  handelingen  van  
degene in wiens voordeel de verjaring loopt. De erkenning van het bestaan van de schuld  
volstaat om de verjaring te stuiten, zonder dat die erkenning betrekking hoeft te hebben  
op het bedrag van die schuld.
Het arrest stelt vast dat de verweerder betalingen heeft gedaan tussen 29 juli 1980 en 3  
april 1989. De eerste betaling is dus gedaan minder dan vijf jaar na de goedkeuring van  
10  april  1978  maar  ook  minder  dan  vijf  jaar  na  12  januari  1977,  datum  van  de  
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inwerkingtreding van het Protocol en van de uitwisseling van brieven van 28 maart 1976.
In  hun  bijzondere  conclusie  preciseren  de  eisers,  zonder  wat  dat  betreft  door  de  
verweerder te worden bekritiseerd, dat de verweerder op 29 juli 1980 in werkelijkheid de  
eerste drie annuïteiten heeft betaald van het bedrag dat hij meende verschuldigd te zijn.
De andere zeven annuïteiten moeten bijgevolg worden geacht te zijn betaald tussen 29  
juli 1980 en 3 april 1989. De eisers wijzen in hun bijzondere samenvattende conclusie  
erop dat "kortom, zowel de betalingen van de Belgische Staat tussen 1980 en 1989 als de  
in 1993 uitgebrachte dagvaarding stuk voor stuk handelingen zijn die de verjaring in het  
voordeel (van de eisers) stuiten".
Het arrest wijst erop dat de verweerder "steeds ervan is uitgegaan dat zijn schuld ten  
aanzien van de gezaïriseerden, zoals deze voortvloeide uit het Protocol en de uitwisseling  
van  brieven  van  28  maart  1976,  beperkt  was  tot  een  gedeeltelijke  verplichting  tot  
voorfinanciering van de vergoeding, die te dezen hierop neerkwam dat hij de betalingen  
van de Zaïrese Staat jaarlijks diende aan te vullen, zodat de schuld van de Zaïrese Staat  
in tien jaar tijd vereffend kon worden, met dien verstande dat die aanvulling betaalbaar  
was in  twintig  annuïteiten,  naar  rata  van  45,25 frank  voor  één  zaïre,  zoals  dat  was  
vastgesteld in de uitwisseling van brieven van 18 juni 1976".
Bijgevolg is de vijfjarige verjaring waarop de verweerder zich beroept, na de stuiting ten  
gevolge van de betaling van 29 juli  1980,  opnieuw ingegaan maar werd zij  elk  jaar  
opnieuw gestuit, zodat die vijfjarige verjaring opnieuw is ingegaan vanaf de betaling van  
3 april 1989 en was zij niet verkregen op de datum van de dagvaarding, met name 22 juli  
1993.
Het arrest dat beslist dat de verweerder nooit het bestaan van een andere schuld heeft  
erkend dan de bedragen die hij aan de gezaïriseerde burgers heeft betaald en waartoe hij  
zich gehouden achtte  en dat  de betalingen die  hij  tussen 1980 en 1989 heeft  gedaan  
volgens  hem  zijn  volledige  schuld  vertegenwoordigden  en  niet  konden  gelden  als  
erkenning van een andere of grotere schuld, verwart aldus het bestaan van een schuld  
met het bedrag van die schuld en schendt derhalve de in het middel bedoelde bepalingen  
(schending van artikel 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van  
schuldvorderingen ten laste van de Staat en, voor zover nodig, van artikel 101 van de  
wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991,  
en van artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest dat bovendien beslist dat de verweerder zich mag beroepen op de fout die hij  
heeft begaan door zich slechts gebonden te achten tot de betaling van de bedragen die hij  
erkend had op grond van de uitwisseling van brieven van 18 juni 1976, die niet bij wet is  
goedgekeurd en die evenmin is bekendgemaakt, en dat zodoende aan die uitwisseling van  
brieven uitwerking verleent, terwijl  uit  het Protocol en uit  de tweede uitwisseling van  
brieven van 28 maart 1976 blijkt dat de schuld van de verweerder groter was, schendt  
artikel  68,  tweede en derde lid,  van de Grondwet,  zoals  het  van kracht  was vóór de  
herziening van 5 mei 1993 en zoals het in 1976 op de verweerder van toepassing was. Het  
arrest miskent bovendien de verbindende kracht van artikel 4, 3°, van het Protocol en van  
de uitwisseling van brieven van 28 maart 1976 en schendt, voor zover nodig, de artikelen  
1 tot 4 van de wet van 16 juli 1976.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
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Artikel  1234  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  verbintenissen  tenietgaan  door 
betaling.
Artikel 1235, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat iedere betaling een schuld 
onderstelt:  hetgeen  betaald  is  zonder  verschuldigd  te  zijn,  kan  worden 
teruggevorderd.
Ook al kan de betaling leiden tot de afstand van de verkregen verjaring in de zin 
van  artikel  2220  Burgerlijk  Wetboek,  kan  die  betaling,  aangezien  zij  de 
verbintenis  doet  tenietgaan,  onmogelijk,  in  tegenstelling  tot  wat  het  middel 
beweert, het aanvangspunt vormen van een verjaring die op die verbintenis niet 
meer van toepassing is.
Hoewel een betaling slechts gedeeltelijk kan zijn en de verbintenis alleen maar 
tot beloop van het bedrag van die betaling kan tenietdoen, volgt overigens noch 
uit artikel 1235, eerste lid, noch uit artikel 2220 Burgerlijk Wetboek dat een niet-
onverschuldigde gedeeltelijke betaling noodzakelijkerwijs leidt tot de erkenning 
van het bestaan van een schuld die het betaalde bedrag overstijgt.
Het  arrest  beslist  "dat  het  vaststaat  dat  de  Belgische  Staat,  van  bij  de 
inwerkingtreding van het Protocol van 28 maart 1976, ervan is uitgegaan dat zijn 
vergoedingsplicht  hierin  bestond  dat  hij  de  door  de  Zaïrese  Staat  gestorte 
annuïteiten diende aan te vullen en dat hij aan de gezaïriseerden een vergoeding 
verschuldigd  was  naar  rata  van  45,25  frank  voor  één  zaïre;  dat  die  stelling 
weliswaar werd verworpen door het Hof van Cassatie, (wiens) beslissingen (...) 
niet tot gevolg hebben dat (de Belgische Staat) het recht van de gezaïriseerden op 
een andere vergoeding dan die welke hij hen uitbetaalde op enigerlei wijze zou 
hebben erkend; dat (hij) immers nooit het bestaan heeft erkend van een andere 
schuld".
Het arrest  sluit door die overwegingen terecht uit dat de verweerder,  door de 
litigieuze betalingen te verrichten, het bestaan zou hebben erkend van een schuld 
die de door hem betaalde bedragen oversteeg.
Het  arrest  dat  de  juiste  draagwijdte  van  de  betalingen  van  de  eiser  nagaat, 
verleent hierdoor geen uitwerking aan de geheime uitwisseling van brieven van 
18 juni 1976, waarop de verweerder zich volgens het arrest niet mag beroepen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)

Vijfde middel
Luidens artikel 2248 Burgerlijk Wetboek stuit de erkenning van het recht van 
hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, de 
verjaring.
Hoewel die erkenning slechts betrekking kan hebben op het bestaan van het recht 
waarop de verjaring van toepassing is, en hoewel die erkenning stilzwijgend kan 
worden afgeleid uit elke handeling of uit elk feit dat de afstand van het voordeel 
van de verjaring impliceert, moet zij vaststaan.
Uit de in het antwoord op het eerste middel weergegeven overwegingen heeft het 
arrest naar recht kunnen afleiden dat, hoewel de verweerder door de betalingen 
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zijn volledige schuld meende te hebben voldaan, die betalingen waaruit de eisers 
de erkenning van hun recht hadden afgeleid,  niet  als zodanig konden worden 
uitgelegd.
Het arrest  dat  de juiste draagwijdte van de betalingen nagaat  in het licht  van 
artikel  2248  Burgerlijk  Wetboek,  verleent  hierdoor  geen  uitwerking  aan  de 
geheime uitwisseling van brieven van 18 juni 1976, waarop de verweerder zich 
volgens het arrest niet mag beroepen..
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)

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

7  november  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: C.  Storck,  voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie: J.-M. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaten: M. Mahieu en 
P. Lefèbvre.

Nr. 599

2° KAMER - 8 november 2011

1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - MEERDAADSE SAMENLOOP 
- EENHEID VAN OPZET - SOCIAALRECHTELIJKE INBREUKEN - MISDRIJF BESTRAFT MET GELDBOETE DIE 
ZOVEEL KEER MOET WORDEN TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS ZIJN - BEPALING VAN DE HOOGSTE 
MAXIMUMGELDBOETE - BEREKENINGSWIJZE

2º STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - EENHEID VAN OPZET - BEPALING VAN 
DE ZWAARSTE STRAF - SOCIAALRECHTELIJKE INBREUKEN - MISDRIJF BESTRAFT MET GELDBOETE DIE 
ZOVEEL KEER MOET WORDEN TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS ZIJN - BEPALING VAN DE HOOGSTE 
MAXIMUMGELDBOETE - BEREKENINGSWIJZE

1º en 2° Wanneer misdrijven met dezelfde maximumgevangenisstraffen worden bestraft, is  
de hoogste maximumgeldboete beslissend voor het bepalen van de zwaarste straf; zo een  
misdrijf strafbaar is gesteld met een geldboete die zoveel keer moet worden toegepast als  
er werknemers zijn ten aanzien van wie de overtreding werd begaan, wordt de maximum-
geldboete voor dat misdrijf vastgesteld rekening houdend met het aantal in de telastlegging  
betrokken werknemers1. (Art. 65, tweede lid, Strafwetboek; Art. 12bis, §1, 1°, Dimona-aan-
giftebesluit; Art. 15, 2°, Arbeidsinspectiewet)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. V.)

ARREST

(AR P.10.0399.N)

1 Cass. 5 juni 1979, AR 5287, AC, 1978-79, 1159; Cass. 3 okt. 1990, AR 8261, AC, 1990-91, 119.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,  
correctionele kamer, van 28 januari 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 
aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Tweede middel
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  65,  tweede  (lees:  eerste)  lid, 
Strafwetboek:  het  arrest  dat  oordeelt  dat  alle  bewezen  telastleggingen  met 
eenzelfde  misdadig  opzet  werden  gepleegd  zodat  slechts  een  straf  dient  te 
worden opgelegd, legt de verweerder de straf op voor de telastlegging C, terwijl, 
rekening gehouden met het  aantal  werknemers  ten overstaan  van dewelke de 
inbreuk is gepleegd, het zwaarste feit dat van de telastlegging B betreft.
2. De verweerder is onder meer vervolgd voor:
-  laattijdige  elektronische  melding  aan  de  RSZ  van  de  beëindiging  van  de 
tewerkstelling  met  betrekking  tot  vier  werknemers  (telastlegging  B),  dit  zijn 
inbreuken  op  artikel  9  van  het  koninklijk  besluit  van  5  november  2002  tot 
invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 
artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (hierna: 
Dimona-aangiftebesluit);
- verhinderen van toezicht (telastlegging C), dit is een inbreuk op artikel 15, 2°, 
van  de  wet  van  16  november  1972  betreffende  de  arbeidsinspectie  (hierna: 
Arbeidsinspectiewet).
3.  Overeenkomstig  artikel  12bis,  §1,  1°,  Dimona-aangiftebesluit  wordt  de 
werkgever,  zijn  aangestelde  of  zijn  lasthebber  die  zich  niet  schikt  naar  de 
bepalingen  van  dit  besluit  en  de  uitvoeringsbesluiten  ervan,  gestraft  met 
gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 500 tot 
2.500 euro, of met een van die straffen alleen, en wordt de geldboete zoveel maal 
toegepast  als  er  werknemers  zijn  ten  overstaan  van  dewelke  een  inbreuk  is 
gepleegd, zonder dat het totaal bedrag van de geldboeten evenwel hoger mag zijn 
dan 125.000 euro.
Overeenkomstig artikel 15, 2°, Arbeidsinspectiewet wordt al wie het krachtens 
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan geregelde toezicht verhindert, gestraft  
met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 1.000 
tot 5.000 euro, of met een van die straffen alleen.
4. Wanneer de strafrechter aan wie gelijktijdig verschillende misdrijven worden 
voorgelegd, oordeelt dat deze de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn 
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van eenzelfde  misdadig opzet,  mag hij  overeenkomstig  artikel  65,  eerste  lid,  
Strafwetboek daarvoor slechts een straf, namelijk de zwaarste, uitspreken.
Wanneer misdrijven met dezelfde maximumgevangenisstraffen worden bestraft, 
is de hoogste maximumgeldboete beslissend voor het bepalen van de zwaarste 
straf.
Zo een  misdrijf  strafbaar  is  gesteld  met  een  geldboete  die  zoveel  keer  moet 
worden toegepast  als  er  werknemers  zijn ten aanzien van wie de overtreding 
werd  begaan,  wordt  de  maximumgeldboete  voor  dat  misdrijf  vastgesteld 
rekening houdend met het aantal in de telastlegging betrokken werknemers. 
5.  De  aan  de  verweerder  ten  laste  gelegde  inbreuken  op  het 
Dimonaaangiftebesluit (telastlegging B) en de Arbeidsinspectiewet (telastlegging 
C) worden bestraft met dezelfde minimum- en maximumgevangenisstraffen.
De maximumgeldboete voor de telastlegging B waarin hier vier werknemers zijn 
betrokken, bedraagt vier maal 2.500 euro, hetzij 10.000 euro.
De maximumgeldboete voor de telastlegging C bedraagt 5.000 euro.
Hieruit volgt dat de straf voor de feiten van de telastlegging B de zwaardere straf 
is.
6. Het arrest oordeelt dat alle bewezen telastleggingen met eenzelfde misdadig 
opzet  werden  gepleegd  zodat  slechts  een  straf  dient  te  worden  opgelegd,  
namelijk de zwaarste, en het zwaarste feit dit van de telastlegging C betreft. Het  
veroordeelt  de verweerder voor alle feiten samen tot een geldboete van 1.000 
euro, verhoogd met vijftien opdeciemen en alzo gebracht op 2.500 euro, en legt 
aldus een onwettige straf op.
Het middel is gegrond.

Overige grieven
7. De overige grieven die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, behoeven geen 
antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8.  Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven  rechtsvormen  in  acht  genomen  en  is  de  beslissing 
overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de straf en de 
verweerder verplicht tot betaling van een bijdrage aan het bijzonder fonds voor 
de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders.
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 verweerder in de helft van de kosten van het cassatieberoep. Laat 
de overige helft ten laste van de Staat.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

8  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: K.  Mestdagh  –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-
generaal.

Nr. 600

2° KAMER - 8 november 2011

RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - RECHT OP TOEGANG TOT EEN 
ADVOCAAT - VERDACHTE - POLITIEVERHOOR - VOORWAARDE

Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 E.V.R.M., zoals uitgelegd door  
het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist slechts dat een verdachte toegang  
tot een advocaat wordt verleend bij zijn verhoor door de politie, in zoverre hij van zijn vrij -
heid werd beroofd1.

(H.)

ARREST

(AR P.10.1633.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 16 september 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM: het arrest verklaart ten 
onrechte de eiser schuldig op grond van zijn verklaringen afgelegd zonder de 
bijstand  van  een  advocaat;  de  verbalisanten  hebben  bewust  nagelaten  de 
fundamentele grondrechten van de eiser na te leven door hem de bijstand van een 
raadsman  te  ontzeggen,  minstens  hem  niet  de  kans  te  bieden  zich  van  de 
daadwerkelijke bijstand van een raadsman te verzekeren; het  arrest  diende de 

1 EHRM, 18 feb. 2010, nr. 39660/02, Zaichenko t./ Rusland (§§47 en 48); EHRM, 13 okt. 2009, nr. 
7377/03,  Dayanan t./  Turkije (§32); EHRM, 2 maart  2010, nr.  54729/00,  Adamkiewicz  t./  Polen 
(§84); EHRM, 21 dec. 2010, nr. 31814/03, Hovanesian t./ Bulgarije (§34); EHRM, 14 okt. 2010, nr.  
1466/07, Brusco t./ Frankrijk; zie ook Cass. 5 april 2011, AR P.10.1651.N, AC, 2011, nr. 247.
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strafvordering niet-ontvankelijk te verklaren, minstens moest het de verklaringen 
afgelegd zonder de bijstand van een advocaat als bewijs uitsluiten. 
5.  In  zoverre  het  middel  niet  gericht  is  tegen  het  arrest  maar  tegen  het 
gerechtelijk onderzoek, is het niet ontvankelijk. 
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser  
voor  het  hof  van  beroep  heeft  aangevoerd  dat  hij  niet  ervan  in  kennis  werd 
gesteld dat hij het recht had om een beroep te doen op een raadsman alvorens een 
verklaring af te leggen. 
In zoverre is het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk. 
7. Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, zoals 
uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist slechts dat 
een verdachte toegang tot een advocaat wordt verleend bij zijn verhoor door de 
politie, in zoverre hij van zijn vrijheid werd beroofd. 
8. Het arrest stelt vast: "[De eiser] werd in het kader van huidige feiten verhoord 
op 15 februari 2006, nadat hij niet was ingegaan op een uitnodiging tot verhoor 
van 9 februari 2006. Hij werd nooit van zijn vrijheid beroofd in het kader van de 
huidige  feiten  en  kon  voorafgaandelijk  aan  zijn  verhoor  een  raadsman 
raadplegen."
9. In zoverre het middel aanvoert dat artikel 6 EVRM werd geschonden doordat 
bij  de  beoordeling  van  de  schuldvraag  rekening  werd  gehouden  met  de 
verklaringen die de eiser zonder bijstand van een raadsman heeft afgelegd, kan 
het niet worden aangenomen.
(...)

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de straf en over 
de bijdrage ter financiering van het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers  
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 
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. Laat de andere helft ten laste van 
de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

8  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: E.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: W. damen, Antwerpen.
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Nr. 601

2° KAMER - 8 november 2011

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.3 (OUD), 
CDW - VERPLICHTING VAN MEDEDELING VAN HET BEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE RECHTEN BINNEN 
DRIE JAAR - UITZONDERING - STRAFRECHTELIJK VERVOLGBARE HANDELING - ONMOGELIJKHEID HET 
JUISTE BEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE RECHTEN VAST TE STELLEN - TOEPASSELIJKHEID VAN DE 
UITZONDERING - VOORWAARDE

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.3 (OUD), 
CDW - VERPLICHTING VAN MEDEDELING VAN HET BEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE RECHTEN BINNEN 
DRIE JAAR - UITZONDERING - STRAFRECHTELIJK VERVOLGBARE HANDELING - TOEPASSELIJKHEID VAN 
DE UITZONDERING - VOORWAARDE

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.3 (OUD), 
CDW - VERPLICHTING VAN MEDEDELING VAN HET BEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE RECHTEN BINNEN 
DRIE JAAR - UITZONDERING - STRAFRECHTELIJK VERVOLGBARE HANDELING - MEDEDELING VAN HET 
BEDRAG VAN DE VERSCHULDIGDE RECHTEN NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN DRIE JAAR - 
BEOORDELING VAN DE TIJDIGHEID - CRITERIA

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - 
OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - PROCES-VERBAAL - TERMIJN BINNEN DEWELKE DE VASTSTELLING 
DIENT TE GEBEUREN - GEVOLG

5º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET INZAKE DOUANE EN ACCIJNZEN - 
NAVORDERINGEN WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN - VERJARINGSTERMIJN

6º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - ALGEMENE WET INZAKE DOUANE 
EN ACCIJNZEN - NAVORDERINGEN WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN

7º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE 
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - ALGEMENE WET INZAKE DOUANE EN 
ACCIJNZEN - NAVORDERINGEN WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN

1º Uit artikel 221.3 Communautair Douanewetboek, in de versie vóór de vervanging ervan  
bij artikel 1, 17 Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad  
van 16 november 2000 tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad  
van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek, volgt dat de  
regel dat de mededeling aan de schuldenaar van het bedrag van verschuldigde rechten  
dient te gebeuren binnen drie jaar na de datum van het ontstaan van de douaneschuld, niet  
geldt  wanneer de douaneautoriteiten ingevolge een strafrechtelijk  vervolgbare handeling  
niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen;  
die uitzondering vereist niet dat de autoriteiten niet in staat waren om binnen de termijn van  
drie jaar het juiste bedrag vast te stellen1.

2º  De zinsnede "voor  zover  de  geldende  bepalingen daarin  voorzien"  in  artikel  221.3,  
Communautair  Douanewetboek,  in  de versie  vóór de vervanging ervan bij  artikel  1,  17  
Verordening  (EG)  nr.  2700/2000  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  16  
november 2000 tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12  
oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek, maakt de toepassing  
van de in dat artikel vastgelegde uitzonderingsbepaling niet afhankelijk van het bestaan van  
een  specifiek  internrechtelijke  bepaling,  die  uitdrukkelijk  voorziet  in  de  mogelijkheid  tot  
mededeling van een douaneschuld buiten de vervaltermijn van drie jaar ingeval van straf-
rechtelijk vervolgbare handeling. 

1 Cass. 8 nov. 2005, AR P.05.0698.N, AC, 2005, nr. 570; Cass. 9 jan. 2009, AR C.07.0188.N, AC, 
2009, met concl. adv.-gen. THIJS.
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3º Indien de mededeling van een douaneschuld plaats vindt na het verstrijken van de in  
artikel 221.3, eerste zin, Communautair Douanewetboek, in de versie vóór de vervanging  
ervan bij artikel 1, 17 Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de  
Raad van 16 november 2000 tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de  
Raad  van  12  oktober  1992  tot  vaststelling  van  het  Communautair  Douanewetboek,  
bedoelde termijn van drie jaar, moet de tijdigheid van deze mededeling worden beoordeeld  
op grond van de in het interne recht geldende regels met betrekking tot de vaststelling van  
de overtredingen van de Algemene Wet op de Douane en Accijnzen en de verjaring van de  
navordering van de verschuldigde rechten wegens overtredingen,  fraudes en misdrijven  
inzake douane en accijnzen. 

4º De artikelen 267, 270 en 271 AWDA laten toe bij de vaststelling van overtredingen van  
deze wet, proces-verbaal op te stellen en dit binnen vijf dagen ter kennis te brengen van de  
overtreder; die bepalingen bevatten geen beperking in de tijd betreffende de vaststelling en  
laten derhalve toe de vaststelling en de daaropvolgende mededeling nog te verrichten na  
het verstrijken van de door artikel 221.3, eerste zin, Communautair Douanewetboek, in de  
versie vóór de vervanging ervan bij artikel 1, 17 Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het  
Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot wijziging van de Verordening  
(EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair  
Douanewetboek, bedoelde termijn van drie jaar2.

5º, 6° en 7° De artikelen 279 tot en met 285 AWDA regelen onder meer de navorderingen  
wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en accijnzen; bij afwezigheid  
van een door de AWDA specifiek bepaalde verjaringstermijn is de verjaringstermijn voor  
rechtsvorderingen van het burgerlijk recht toepasselijk en dit is de verjaring ingesteld door  
artikel 2262bis, §1, Burgerlijk Wetboek3.

(D. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(AR P.10.1747.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
correctionele kamer, van 6 oktober 2010, gewezen op verwijzing na arrest van 
het Hof van 8 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling

Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 234 EG-verdrag, de artikelen 
217, 218, 221.1, 221.2 en 221.3 CDW in de versie vóór de vervanging bij artikel 
1, 17 Verordening (EEG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 november 2000 tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 

2 Cass. 5 juni 2007, AR P.06.1404.N, AC, 2007, nr. 304. 
3 Cass. 26 feb. 2008, AR P.06.1518.N, AC, 2008, nr. 129.
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de  Raad  van  12  oktober  1992  tot  vaststelling  van  het  Communautair 
Douanewetboek (hierna artikel 221.3 (oud) CDW), en artikel 870 Gerechtelijk 
Wetboek:  het  arrest  legt  artikel  221.3  (oud)  CDW  wederrechtelijk  uit;  het 
ontslaat ten onrechte de verweerder van de op hem wegende last te bewijzen dat 
hij niet in staat was om binnen de drie jaar het juiste bedrag van de wettelijk 
verschuldigde rechten vast te stellen.
2. Artikel 221.3 (oud) CDW bepaalt: "De mededeling aan de schuldenaar mag 
niet meer geschieden na het verstrijken van een termijn van drie jaren te rekenen 
vanaf  de  datum  waarop  de  douaneschuld  is  ontstaan.  Wanneer  de 
douaneautoriteiten evenwel ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling 
niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten vast 
te stellen, mag de vorenbedoelde mededeling, voor zover de geldende bepalingen 
daarin voorzien, nog na het verstrijken van de genoemde termijn van drie jaar 
worden gedaan."
3. Uit die bepaling volgt dat de regel dat de mededeling aan de schuldenaar dient 
te  gebeuren  binnen  de  drie  jaar  na  de  datum  van  het  ontstaan  van  de 
douaneschuld,  niet  geldt  wanneer  de  douaneautoriteiten  ingevolge  een 
strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de 
wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen.
Die uitzondering vereist niet dat de autoriteiten niet in staat waren om binnen de 
termijn van drie jaar het juiste bedrag vast te stellen.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
4. De eiser verzoekt het Hof aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële  
vraag te stellen: "Dient de tweede zin in artikel 221.3 (oud) CDW in die zin te 
worden begrepen dat wanneer de douaneautoriteiten ingevolge een strafrechtelijk 
vervolgbare handeling niet meer in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk 
verschuldigde rechten vast te stellen binnen de drie jaar na het ontstaan van de 
douaneschuld,  de  vorenbedoelde  mededeling,  voor  zowel  de  geldende 
bepalingen daarin voorzien, nog na het verstrijken van de genoemde termijn van 
drie jaar mag worden gedaan?".
De voorgestelde prejudiciële  vraag berust  op een onjuiste rechtsopvatting.  Ze 
wordt niet gesteld.

Tweede onderdeel 
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 234 EG-verdrag, de artikelen 
217,  218,  221.1,  221.2  en  221.3  (oud)  CDW  en  artikel  870  Gerechtelijk 
Wetboek: het arrest legt de zinsnede "voor zover de geldende bepalingen daarin 
voorzien" van artikel 221.3 (oud) CDW wederrechtelijk uit; die zinsnede heeft 
geenszins  enkel  betrekking  op  de  mededeling  van  het  bedrag  van  de 
verschuldigde  rechten,  maar  kan  slechts  worden  toegepast  als  de  nationale 
regelgeving  de  mogelijkheid  bepaalt  om na  het  verstrijken  van  de  driejarige 
termijn het bedrag van verschuldigde rechten alsnog aan de schuldenaar mee te 
delen.
6. De zinsnede "voor zover de geldende bepalingen daarin voorzien" in artikel 
221.3  (oud)  CDW,  maakt  de  toepassing  van  de  in  dat  artikel  vastgelegde 
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uitzonderingsbepaling  niet  afhankelijk  van  het  bestaan  van  een  specifieke 
internrechterlijke  bepaling  die  uitdrukkelijk  voorziet  in  de  mogelijkheid  tot 
mededeling van een douaneschuld buiten de vervaltermijn van drie jaar ingeval  
van strafrechtelijk vervolgbare handeling.
7. Indien de mededeling van de douaneschuld plaatsvindt na het verstrijken van 
de in artikel 221.3, eerste zin, (oud) CDW bedoelde termijn van drie jaar, moet 
de tijdigheid van deze mededeling worden beoordeeld op grond van de in het 
interne  recht  geldende  regels  met  betrekking  tot  de  vaststelling  van  de 
overtredingen  van  de  AWDA  en  de  verjaring  van  de  navordering  van  de 
verschuldigde  rechten  wegens  overtredingen,  fraudes  en  misdrijven  inzake 
douane en accijnzen.
8.  De  artikelen  267,  270  en  271  AWDA  laten  toe  bij  de  vaststelling  van 
overtredingen van deze wet, proces-verbaal  op te stellen en dit binnen de vijf 
dagen  ter kennis te brengen van de overtreder.  Die bepalingen  bevatten geen 
beperking  in  de  tijd  betreffende  de  vaststelling  en  laten  derhalve  toe  de 
vaststelling  en  de  daarop  volgende  mededeling  nog  te  verrichten  na  het 
verstrijken van de door artikel 221.3, eerste zin, (oud) CDW bedoelde termijn 
van drie jaar.
De artikelen 279 tot en met 285 AWDA regelen onder meer de navorderingen 
wegens  overtredingen,  fraudes  en misdrijven inzake douane en accijnzen.  Bij 
afwezigheid van een door de AWDA specifiek bepaalde verjaringstermijn is de 
verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht toepasselijk en 
dit is de verjaring ingesteld door artikel 2262bis¸§1, Burgerlijk Wetboek.
Het interne recht bevat aldus een regeling voor de mededeling van de bij een 
strafrechtelijk  vervolgbare  handeling  verschuldigde  rechten  en  wat  betreft  de 
verjaring ervan.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar 
recht.
9. Het arrest  oordeelt  dat de douaneschuld voor de invoer van vleesproducten 
tussen 24 maart 1994 en 25 mei 1995 die werd geboekt in het proces-verbaal van 
5 juni 1998, op 23 november 1999 tijdig aan de eiser werd medegedeeld.
Die beslissing is op grond van de in de randnummers 6 tot 8 in de plaats gestelde  
redenen naar recht verantwoord.
Het onderdeel dat voor het overige, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan 
leiden, is in zoverre niet ontvankelijk.
10. De eiser verzoekt het Hof aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële 
vraag te stellen: "Betekent de voorwaarde in artikel 221.3 (oud) CDW krachtens 
dewelke de mededeling van de douaneschuld nog mag geschieden na de termijn 
van  drie  jaar  na  het  ontstaan  van  de  douaneschuld  'voor  zover  de  geldende 
bepalingen daarin voorzien' dat wanneer de geldende nationale bepalingen daarin 
niet  voorzien  de  verjaring  intreedt  drie  jaar  na  het  ontstaan  van  de 
douaneschuld?".
De voorgestelde  prejudiciële  vraag berust  op een onjuiste rechtsopvatting.  Ze 
wordt niet gesteld.
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(...)

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

8  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: F.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-
generaal – Advocaten: K. Wille, Antwerpen en A. De Bruyn.

Nr. 602

2° KAMER - 8 november 2011

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE - 
VERWEER WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN 
HET ONDERZOEKSGERECHT

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - VERWEER WAARBIJ DE 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - OPDRACHT VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - STRAFVORDERING 
- VERJARING - BEVOEGDHEID - GRENZEN

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID - GRENZEN

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING VAN VERWIJZING - HOGER BEROEP 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWEER WAARBIJ DE 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT AANGEVOERD - BEVOEGDHEID - GRENZEN

1º en 2° Krachtens de artikelen 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6, Wetboek van Strafvorde-
ring, moet de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging van het  
voltooide gerechtelijk onderzoek, over het in conclusie aangevoerde middel van verval van  
de strafvordering door verjaring oordelen1.

3º,  4°  en  5°  De  datum van de feiten  of  de  periode  gedurende  dewelke  het  feit  werd  
gepleegd, behoort tot het debat over het bestaan zelf van het feit en de daartoe bestaande  
bezwaren, zodat inzake het gebruik van valse stukken, het debat over de verjaring van de  
strafvordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet tot voorwerp kan hebben de  
afwezigheid van bedrieglijk  opzet bij  het gebruik van valse stukken of van eenheid van  

1 Cass. 11 mei 2004, AR P.04.0247.N, AC, 2004, nr. 250; Cass. 20 okt. 2004, AR P.04.0742.F, AC, 
2004,  nr.  492;  Cass.  28  juni  2005,  AR  P.05.0658.N,  AC,  2005,  nr.  380,  met  concl.  adv.-gen. 
VANDERMEERSCH.
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opzet tussen de verschillende feiten van gebruik; dit zijn feitelijke gegevens die bepalend  
zijn voor de duur van het gebruik en bijgevolg voor de einddatum van het strafbare gebruik,  
waarvoor de raadkamer in de verwijzingsbeschikking bij een niet voor hoger beroep vatbare  
beslissing het bestaan van voldoende bezwaren vaststelt, zodat ingevolge de verwijzing,  
enkel de feitenrechter daarover nog kan oordelen2.

(RENAULT TRUCKS sas, vennootschap naar Frans recht T. BEDRIJFSWAGENS FOCKEDEY bvba e.a.)

ARREST

(AR P.11.0531.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 februari 2011.
De eiseres 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

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest  oordeelt  dat  het hoger beroep niet  ontvankelijk is in zoverre de 
verwijzingsbeschikking uitspraak doet over eiseres' verweer met betrekking tot 
de  afwezigheid  van  bedrieglijk  opzet  en  de  afwezigheid  van  onderzoek  à 
décharge. Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak 
in  een  der  gevallen  bedoeld  in  artikel  416,  tweede  lid,  Wetboek  van 
Strafvordering.
In  zoverre  tegen  die  beslissingen  gericht,  is  het  cassatieberoep  voorbarig, 
mitsdien niet ontvankelijk.

Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 21, eerste 
lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 135, §2, Wetboek 
van Strafvordering: het arrest  oordeelt ten onrechte dat enkel de correctionele 
rechtbank kan oordelen over een verweer inzake het verval van de strafvordering 
wegens  verjaring;  de  redenen  van  het  arrest  zijn  zodanig  slordig  dat  ze 
onbegrijpelijk zijn zodat het Hof zijn wettigheidstoezicht niet kan uitoefenen.
3. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die, 
zoals hier, geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering.
In zoverre het onderdeel schending van die grondwettelijke bepaling aanvoert, 
faalt het naar recht.
4. Met de in het onderdeel bekritiseerde redenen oordeelt het arrest niet dat enkel 
de correctionele rechtbank kan oordelen over een verweerargument inzake het 

2 Cass. 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, AC, 2005, nr. 380, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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verval van de strafvordering wegens verjaring. Het oordeelt dat het verweer van 
de eiseres dat geen bedrieglijk opzet noch eenheid van bedrieglijk opzet tussen 
de ten laste gelegde feiten zijn aangetoond, de feiten zelf betreffen waarvoor de 
beroepen beschikking het bestaan van voldoende bezwaren heeft vastgesteld en 
dat enkel de correctionele rechtbank daarover kan oordelen. Hierdoor geeft het 
arrest  te  kennen  dat  de  verwijzingsbeschikking  heeft  vastgesteld  dat  er 
voldoende bezwaren zijn dat het bedrieglijk opzet geduurd heeft tot het einde 
van de strafbare periode, en dat het de feitenrechter zal staan te oordelen over het 
al dan niet bewezen zijn van dat bedrieglijk opzet gedurende die hele periode, 
daar dat gegeven betrekking heeft op de feiten die het voorwerp zijn van de ten 
laste gelegde misdrijven. Aldus is de beslissing die duidelijk en begrijpelijk is, 
regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan in zoverre niet aangenomen worden.

Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering en artikel  135, §2, Wetboek van Strafvordering:  het  arrest 
oordeelt  ten  onrechte  dat  enkel  de  correctionele  rechtbank  ten  gronde  over 
eiseres' verweer dat de verjaring is ingetreden kan oordelen; de eiseres heeft voor 
de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  regelmatig  aangevoerd  dat  de 
strafvordering  vervallen  was  door  verjaring  en  het  stond  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling om daarover uitspraak te doen.
6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordeelt het arrest niet dat enkel de 
feitenrechter  te  oordelen  heeft  over  het  verval  van  de  strafvordering  wegens 
verjaring. Het gaat integendeel na of de verjaring is ingetreden en oordeelt dat dit 
niet het geval is zodat de strafvordering niet is vervallen.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
7.  Krachtens  de  artikelen  135,  §2,  en  235bis,  §§3,  5  en  6,  Wetboek  van 
Strafvordering, moet de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de 
rechtspleging  van het  voltooide gerechtelijk  onderzoek,  over  het  in  conclusie 
aangevoerde middel van verval van de strafvordering door verjaring oordelen.
8.  De  datum  van  de  feiten  of  de  periode  gedurende  dewelke  het  feit  werd 
gepleegd, behoort tot het debat over het bestaan zelf van het feit en de daartoe 
bestaande bezwaren. 
Het staat de raadkamer om over deze bezwaren te oordelen en niet de kamer van 
inbeschuldigingstelling die uitspraak doet op grond van artikel 135, §2, Wetboek 
van  Strafvordering.  Na  verwijzing  oordeelt  enkel  de  feitenrechter  over  het 
bewezen zijn van dat feit.
9. Inzake gebruik van valse stukken, heeft het debat over de verjaring van de 
strafvordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet tot voorwerp de 
afwezigheid  van  bedrieglijk  opzet  bij  het  gebruik  van  valse  stukken  of  van 
eenheid van opzet tussen de verschillende feiten van gebruik. Dit zijn feitelijke 
gegevens die bepalend zijn voor de duur van het gebruik en bijgevolg voor de 
einddatum  van  het  strafbare  gebruik,  waarvoor  de  raadkamer  in  de 
verwijzingsbeschikking  bij  een  niet  voor  hoger  beroep  vatbare  beslissing  het 
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bestaan van voldoende bezwaren vaststelt zodat ingevolge de verwijzing, enkel 
de feitenrechter daarover nog kan oordelen. Het arrest dat aldus oordeelt, is naar 
recht verantwoord.
Het onderdeel kan in zoverre niet aangenomen worden.

Ambtshalve onderzoek
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 eiseres in de kosten.

8  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: E.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: M. Mahieu.

Nr. 603

2° KAMER - 8 november 2011

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELEND ARREST 
WAARBIJ BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING WERD UITGESPROKEN EN BEROEPSVERBOD WERD 
OPGELEGD - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OVER DE STRAF - ARREST OP 
VERWIJZING - GEEN UITSPRAAK OVER DE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING EN HET BEROEPSVERBOD 
- GEVOLG

Wanneer het Hof in een eerder arrest heeft beslist dat de aangevoerde onwettigheid van  
het bestreden arrest de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissingen over de straf, de  
kosten en de bijdrage aan het bijzonder Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke  
gewelddaden en occasionele redders, zonder evenwel de vernietiging mee te brengen van  
de  schuldigverklaring,  en  door  dit  gedeeltelijk  vernietigde  arrest  ook  een  bijzondere  
verbeurdverklaring werd uitgesproken en een beroepsverbod werd opgelegd,  en het op  
verwijzing  gewezen  arrest  een  hoofdgevangenisstraf  en  een  geldboete  oplegt,  maar  
oordeelt  dat  de  uitgesproken  bijzondere  verbeurdverklaring  en  het  opgelegde  beroeps-
verbod niet meer het voorwerp kunnen uitmaken van een beoordeling door de verwijzings-
rechter,  vernietigt het Hof het bestreden arrest enkel in zoverre het geen uitspraak doet  
over de bijzondere verbeurdverklaring en over het opgelegde beroepsverbod. 

(F.)

ARREST

(AR P.11.0604.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent,  
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correctionele  kamer,  van  17 februari  2011,  op verwijzing gewezen  ingevolge 
arrest van het Hof van 18 mei 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 427 Wetboek van Strafvordering,
- de artikelen 42, 3°, 43bis en 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek, 
- artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningsverbod.
1. Het Hof oordeelt met het arrest van 18 mei 2010 dat de appelrechters voor de 
lastens  de  eiser  bewezen  verklaarde  feiten  geen  fiscale  geldboete  konden 
opleggen  en  dat  deze  onwettigheid  de  vernietiging  tot  gevolg  heeft  van  de 
beslissingen over de straf, de kosten en de bijdrage aan het bijzonder Fonds voor 
hulp  aan  slachtoffers  van  opzettelijke  gewelddaden  en  occasionele  redders, 
zonder evenwel de vernietiging mee te brengen van de schuldigverklaring. Het 
arrest van 18 mei 2010 vernietigt het bestreden arrest van 16 december 2009 in 
zoverre het de eiser tot straf, de kosten en de bijdrage veroordeelt en verwerpt 
het cassatieberoep voor het overige.
2. De door het gedeeltelijk vernietigde arrest van 16 december 2009 lastens de 
eiser  op  grond  van  de  artikelen  42,  3°,  43bis en  505,  eerste  lid,  3°  en  4°, 
Strafwetboek uitgesproken bijzondere verbeurdverklaringen van :
- de diamanten vermeld onder de telastleggingen van de zaak I sub A.I.b.1, 3, 6, 
9, 12, 15, 18 en 24 (gezamenlijke waarde:  1.271.855,00 Amerikaanse Dollar), 
voorwerp van de feiten sub C.II van de zaak I;
- de diamanten vermeld onder de telastleggingen sub A.I.1 tot en met A.I.17 van 
de zaak II, voorwerp van de feiten C.II van de zaak II,
- een bedrag van 11.031.681,87 Amerikaanse Dollar, om te zetten in euro, als 
vermogensvoordelen  bekomen  uit  de  feiten  sub  D  van  de  zaak  I,  waarin 
begrepen de in het beroepen vonnis op bladzijde 62 nader omschreven in beslag 
genomen  onroerende  goederen,  evenwel  beperkt  tot  beloop  van  de 
overeenkomstige waarde van het witgewassen uit de feiten sub D van de zaak I 
illegaal verkregen voordeel;
- een bedrag van 758.227,14 Amerikaanse Dollar,  om te zetten naar euro, als 
vermogensvoordelen bekomen uit het feit D van de zaak II, waarin begrepen het 
in het beroepen vonnis op bladzijde 63 nader omschreven in beslag genomen 
onroerend goed, evenwel beperkt tot beloop van de overeenkomstige waarde van 
het witgewassen uit feit D van de zaak II illegaal verkregen voordeel,
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en het door dit arrest aan de eiser opgelegde verbod om persoonlijk of door een 
tussenpersoon  de  functie  van  bestuurder,  commissaris  of  zaakvoerder  in  een 
vennootschap  op  aandelen,  een  besloten  vennootschap  met  beperkte 
aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht 
wordt verleend om één van die vennootschappen te verbinden, de functie van 
persoon belast met het bestuur van een vestiging in België,  bedoeld in artikel 
198, §6, eerste lid, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-
effectenmakelaar uit te oefenen, voor een termijn van tien jaar, zijn beslissingen 
over de straf, die met het arrest van het Hof van 18 mei 2010 eveneens werden 
vernietigd.
3. Het arrest (ro 07 en 09, p. 40-41 en p. 44) dat oordeelt dat de lastens de eiser 
bij  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  van  16  december  2009 
uitgesproken  bijzondere  verbeurdverklaring  van  de  vermogensvoordelen  niet 
meer het voorwerp kan uitmaken van een beoordeling door de verwijzingsrechter 
en dus behouden blijft en dat het aan de eiser opgelegde beroepsverbod niet werd 
vernietigd en dus ook is blijven bestaan, is niet naar recht verantwoord.

Middel
4.  Het  middel  dat  niet  kan  leiden  tot  ruimere  cassatie  of  cassatie  zonder 
verwijzing, behoeft geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige
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 geen uitspraak doet over de lastens 
de eiser uitgesproken bijzondere verbeurdverklaringen en over het aan de eiser 
opgelegde beroepsverbod.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in drie vierden van de kosten.
Laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

8  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: F.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-
generaal – Advocaat: D. Van Belle, Antwerpen.
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Nr. 604

2° KAMER - 8 november 2011

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS - 
VERHOOR VAN DE VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK - VERHOOR ZONDER BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - SCHENDING VAN ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

2º STRAFVORDERING - BEWIJS - ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS - VERHOOR VAN DE 
VERDACHTE TIJDENS HET ONDERZOEK - VERHOOR ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - SCHENDING 
VAN ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - ONTVANKELIJKHEID

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 ADVOCAAT - VERHOOR TIJDENS HET ONDERZOEK - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT 
- BEHANDELING VOOR DE FEITENRECHTER - VERKLARINGEN VOOR DE FEITENRECHTER MET DE 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - OPDRACHT VAN DE FEITENRECHTER

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - 
RECHT OP BIJSTAND VAN ADVOCAAT - VERHOOR TIJDENS HET ONDERZOEK - GEEN BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - BEHANDELING VOOR DE FEITENRECHTER - VERKLARINGEN VOOR DE FEITENRECHTER MET 
DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - OPDRACHT VAN DE FEITENRECHTER

1º en 2° Een schending van artikel 6.3 E.V.R.M. wegens de afwezigheid van de bijstand  
van een advocaat bij het verhoor leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering;  
het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het plegen van het misdrijf,  
ongeacht  de  wijze  waarop  ze  verder  wordt  uitgeoefend  en  onafhankelijk  van de wijze  
waarop de bewijsgaring verloopt1.

3º en 4° Voor de feitenrechter kan de verdachte met de bijstand van zijn advocaat alle  
verklaringen die hij  nodig acht afleggen en zijn  eerder afgelegde verklaringen verduide-
lijken, vervolledigen of intrekken; het zal dan aan de feitenrechter staan om, in het licht van  
het geheel van het proces, na te gaan of de bewijswaarde van alle hem voorgelegde gege-
vens aangetast is door het enkel feit dat bepaalde verklaringen tijdens het onderzoek afge-
legd werden zonder de bijstand van een advocaat en, in voorkomend geval, te beslissen tot  
de niet-toelaatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen. 

(D.)

ARREST

(AR P.11.0647.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 maart 2011.
De eiser voert in een verzoekschrift dat 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

1 Cass. 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, AC, 2010, nr. 231 met concl. OM.
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Beoordeling
(...)

Derde onderdeel
22. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM: het arrest erkent dat 
er schending van dat artikel is, maar laat na daaruit de gevolgen te trekken; van 
zodra  een  verdachte  gehoord  wordt  zonder bijstand van zijn  raadsman,  moet 
besloten worden tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.
23. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, leidt een schending van artikel 6.3 
EVRM wegens de afwezigheid van de bijstand van de advocaat bij het verhoor, 
niet  tot  de  niet-ontvankelijkheid  van  de  strafvordering.  Het  recht  de 
strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het plegen van het misdrijf, 
ongeacht de wijze waarop ze verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de 
wijze waarop de bewijsgaring verloopt.
24. Voor de feitenrechter zal de verdachte met de bijstand van zijn advocaat alle 
verklaringen  die  hij  nodig  acht  kunnen  afleggen  en  zijn  eerder  afgelegde 
verklaringen kunnen verduidelijken, vervolledigen of intrekken. Het zal dan aan 
de feitenrechter staan om, in het licht van het geheel van het proces, na te gaan of 
de bewijswaarde van alle hem voorgelegde gegevens aangetast is door het enkele 
feit dat bepaalde verklaringen tijdens het onderzoek afgelegd werden zonder de 
bijstand van  een  advocaat  en,  in  voorkomend geval,  te  beslissen  tot  de niet-
toelaatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen.
Het onderdeel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek
25. 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.

8  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: E.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslaeger,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: D. Vanbiervliet, Kortrijk.

Nr. 605

2° KAMER - 9 november 2011

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE 
STRAFRECHTER - W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - 
INDEPLAATSSTELLING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
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MOTORWAARBORGFONDS TEGEN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE PERSOON - VOORWAARDE

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - INDEPLAATSSTELLING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE 
STRAFRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS TEGEN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE PERSOON - VOORWAARDE

3º INDEPLAATSSTELLING - W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS TEGEN DE VOOR HET 
ONGEVAL AANSPRAKELIJKE PERSOON - VOORWAARDE

1º, 2° en 3° Krachtens artikel 19bis-17 W.A.M. 1989 kan het Gemeenschappelijk Motor-
waarborgfonds dat de schade heeft  vergoed zich voor het strafgerecht burgerlijke partij  
stellen tegen de persoon die aansprakelijk is voor de door een motorrijtuig veroorzaakte  
schade; zo het Fonds de schade niet heeft vergoed, heeft het niet de hoedanigheid van 
burgerlijke partij of in de plaats gestelde partij als bedoeld in de artikelen 19bis-14 en 19bis-
17 W.A.M.  1989 en kan het  niet  beschouwd worden als  een persoon die  de  door  het  
misdrijf veroorzaakte schade heeft geleden, in de zin van artikel 3 van de wet van 17 april  
1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering1.

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0759.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Bergen van 10 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  19  september  2011  een 
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 9 november 2011 heeft afdelingsvoorzitter ridder Jean de 
Codt  verslag  uitgebracht  en  heeft  de  voornoemde  advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
In een conclusie die hij op de rechtszitting van de correctionele rechtbank van 8 
februari 2011 heeft neergelegd, verzoekt de eiser dat de verweerder, gesteld dat 
die aansprakelijk zou zijn voor het ongeval, zou worden veroordeeld om hem te 
vrijwaren tegen alle tegen hem uitgesproken veroordelingen.
Het  bestreden  vonnis  verklaart  die  vordering  tot  vrijwaring  niet  ontvankelijk 
omdat zij niet tot de strafvordering behoort en de eiser geen burgerlijke partij is.
Het middel voert aan dat die beslissing met name artikel 19bis-17 schendt van de 
wet  van  21  november  1989  betreffende  de  verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 605. 
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Krachtens  de  aangevoerde  wetsbepaling  kan  het  Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds zich voor het strafgerecht burgerlijke partij stellen tegen de 
persoon die aansprakelijk is voor de door een motorrijtuig veroorzaakte schade. 
De wet preciseert evenwel dat die vordering openstaat voor het Fonds, ingeval 
het de schade heeft vergoed.
Uit de vermeldingen van het  vonnis en uit  de conclusie die de eiser voor de 
bodemrechters heeft neergelegd blijkt dat laatstgenoemde de aansprakelijkheid 
voor  het  ongeval  uitsluitend  heeft  gelegd  bij  degene  die  de  letsels  heeft 
opgelopen als omschreven in de aan de verweerder ten laste gelegde feiten.
Aangezien  het  Fonds niet  is  overgegaan  tot  vergoeding  van  de schade maar, 
integendeel,  heeft  aangevoerd dat  zij noch door de verweerder  noch door het 
Fonds  zelf  diende  vergoed  te  worden,  heeft  het  niet  de  hoedanigheden  van 
burgerlijke partij of in de plaats gestelde partij als bedoeld in de artikelen 19bis-
14 en 19bis-17 van de wet van 21 november 1989 en kan het niet beschouwd 
worden  als  een  persoon  die  de  door  het  misdrijf  veroorzaakte  schade  heeft 
geleden, in de zin van artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
Bijgevolg verklaart het vonnis de vordering van het Fonds tot vrijwaring tegen 
de  veroordelingen  waaraan  het  zou  worden  blootgesteld  indien  de 
tenlastegelegde feiten bewezen zouden worden verklaard, ook al betwist hij die, 
naar recht niet ontvankelijk.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

9  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: ridder  J.  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie: D.  Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: F. T'Kint.

Nr. 606

2° KAMER - 9 november 2011

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - MEER DAN ÉÉN PARTIJ GENIET DE 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BEREKENING EN VERDELING VAN DE VERGOEDING

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - MEER DAN ÉÉN PARTIJ GENIET DE 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - PARTIJEN VERDEDIGD DOOR ÉÉN EN DEZELFDE RAADSMAN EN DIE IN 
DEZELFDE ZIN HEBBEN GECONCLUDEERD - VERDELING VAN DE VERGOEDING - VERPLICHTING

1º Naar luid van artikel 1022, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bedraagt het bedrag  
van de rechtsplegingsvergoeding, wanneer meerdere partijen die vergoeding ten laste van  
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dezelfde in het ongelijk gestelde partij  genieten, maximum het dubbel van de maximale  
rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoe-
ding  te  eisen,  aanspraak  kan  maken  en  wordt  ze  door  de  rechter  tussen  de  partijen  
verdeeld; om dat maximum te bepalen moet de rechter het hoogste bedrag bepalen dat  
ieder van de schuldeisers naar recht kan eisen en moet hij het hoogste bedrag uit de aldus  
opgemaakte  lijst  met  twee vermenigvuldigen ;  vervolgens dient  hij  het  product  van die  
vermenigvuldiging tussen de schuldeisers te verdelen; wanneer meerdere partijen in het  
ongelijk zijn gesteld, moet die berekening herhaald worden ten aanzien van ieder van hen1.

2º  Het  vonnis  dat  één  rechtsplegingsvergoeding  toekent  aan  twee  burgerlijke  partijen,  
zonder ze onder hen te verdelen, op grond van het feit dat zij door één enkele raadsman  
worden verdedigd en in dezelfde zin hebben geconcludeerd, schendt artikel 1022 van het  
Gerechtelijk Wetboek2.

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

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0886.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Namen van 15 maart 2011.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  26  oktober  2011  een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op  de  rechtszitting  van  9  november  2011 heeft  raadsheer  Françoise  Roggen 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

B.  In  zoverre  de  cassatieberoepen  gericht  zijn  tegen  de  beslissingen  op  de  
burgerlijke rechtsvorderingen tegen de eerste twee verweerders
(...)

Derde middel
Het middel voert de schending aan van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.
Naar luid van het vijfde lid van dat artikel, bedraagt, wanneer meerdere partijen 
de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het ongelijk gestelde partij 
genieten,  het  bedrag  ervan  maximum  het  dubbel  van  de  maximale 
rechtsplegingsvergoeding  waarop  de  begunstigde  die  gerechtigd  is  om  de 
hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter 
tussen de partijen verdeeld.
Daaruit volgt dat de rechter, om dat maximum vast te stellen, het hoogste bedrag 

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 606. 
2 Ibid.
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moet bepalen dat ieder van de schuldeisers naar recht kan eisen en het hoogste 
bedrag  uit  de  aldus  opgemaakte  lijst  met  twee  moet  vermenigvuldigen. 
Onverminderd de eventuele toepassing van artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk 
Wetboek, dient hij vervolgens het product van die vermenigvuldiging tussen de 
schuldeisers te verdelen. Wanneer meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, 
moet die berekening herhaald worden ten aanzien van ieder van hen.
Het vonnis kent één rechtsplegingsvergoeding toe aan beide burgerlijke partijen, 
zonder ze onder hen te verdelen, op grond van het feit dat zij door één enkele 
raadsman worden verdedigd en in dezelfde zin hebben geconcludeerd.
De appelrechters schenden aldus de aangevoerde wetsbepaling.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  het  uitspraak  doet  over  de 
rechtsplegingvergoeding.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt  de eisers  in vier  vijfde van de kosten van hun cassatieberoep en 
ieder van de eerste twee verweerders in de helft van de overige kosten.
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  correctionele  rechtbank  te  Dinant, 
zitting houdend in hoger beroep.

9  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: F.  Roggen  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaten: G. Navez, Namen en P. Coetsier, Namen.

Nr. 607

2° KAMER - 9 november 2011

1º VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJN - SUBSTANTIEEL KARAKTER - BETEKENING NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT - BEGRIP

2º VERZET - STRAFZAKEN - TERMIJN - BETEKENING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE 
TERMIJN - OVERMACHT - FOUT OF NALATIGHEID VAN DE GERECHTSDEURWAARDER

1º Artikel 187, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat hij die bij verstek  
is veroordeeld, tegen het vonnis in verzet kan komen binnen een termijn van vijftien dagen  
na de dag waarop het is betekend; die termijn is substantieel zodat het verzet dat na het  
verstrijken ervan is ingesteld, niet  ontvankelijk  is tenzij  de vertraging voortvloeit  uit  een  
omstandigheid buiten de wil om van de partij die verzet doet en zij die noch kon voorzien  
noch kon afwenden1.

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 607. 
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2º Het monopolie dat de gerechtsdeurwaarders hebben om het exploot op te stellen waarbij  
verzet wordt aangetekend tegen een burgerrechtelijke veroordeling en het te betekenen  
aan de partijen waartegen het rechtsmiddel is ingesteld, alsmede de beperkingen die, wat  
de keuze van de instrumenterende deurwaarder betreft, voortvloeien uit de regels inzake  
territoriale  bevoegdheid  die  in  artikel  513  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  zijn  bepaald,  
houden in dat de fout of de nalatigheid van die ministeriële ambtenaar als overmacht kan  
worden beschouwd waardoor de wettelijke termijn om verzet aan te tekenen verlengd kan  
worden met de tijdsduur waarin het voor de veroordeelde volstrekt onmogelijk was om zijn  
rechtsmiddel in te stellen2.

(V. T. S.A. MAI RENAULT)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1027.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
correctionele kamer, van 11 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  28  oktober  2011  een 
conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 9 november 2011 heeft afdelingsvoorzitter ridder Jean de 
Codt  verslag  uitgebracht  en  heeft  de  voornoemde  advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. De afstand
De bestreden beslissingen zijn eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering.
Aangezien de afstand op de bewering van het tegendeel steunt, berust zij op een 
vergissing en dient bijgevolg geen akte ervan te worden verleend.

B. In zoverre het  cassatieberoep gericht  is  tegen de beslissing die het  hoger  
beroep  van de  eiser  tegen  de  strafrechtelijke  beschikkingen  niet  ontvankelijk  
verklaart
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het verzet van  
de eiser tegen de burgerrechtelijke beschikkingen niet ontvankelijk verklaart
Artikel 187, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat hij die bij verstek 
is veroordeeld,  tegen het vonnis in verzet kan komen binnen een termijn van 
vijftien dagen na de dag waarop  het  is  betekend.  Die termijn is  substantieel,  

2 Ibid.
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zodat het  verzet  dat  na het  verstrijken ervan is ingesteld,  niet  ontvankelijk is 
tenzij de vertraging voortvloeit uit een omstandigheid buiten de wil om van de 
eiser en hij die noch kon voorzien noch afwenden.
De  beklaagde  die  verzet  wil  aantekenen  tegen  een  tegen  hem  bij  verstek 
uitgesproken  burgerrechtelijke  veroordeling  moet  een  bevoegd 
gerechtsdeurwaarder opdracht geven het exploot op te stellen en het te betekenen 
aan de partijen waartegen zijn rechtsmiddel is gericht.
Het monopolie dat artikel 516, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wat dat betreft  
aan de gerechtsdeurwaarders toekent, alsook de beperkingen die, wat de keuze 
van de instrumenterende deurwaarder betreft, voortvloeien uit de regels inzake 
territoriale bevoegdheid die in artikel 513 van datzelfde wetboek zijn bepaald, 
houden  in  dat  de  fout  of  de  nalatigheid  van  die  ministeriële  ambtenaar  als 
overmacht kan worden beschouwd waardoor de wettelijke termijn om verzet aan 
te  tekenen  kan  verlengd  worden  met  de  tijdsduur  waarin  het  voor  de 
veroordeelde volstrekt onmogelijk was om zijn rechtsmiddel in te stellen.
De  appelrechters  hebben  bijgevolg  niet  zonder  daarbij  artikel  6.1  EVRM  te 
schenden, kunnen beslissen dat de vertraging die te wijten is aan een vergissing 
van de gerechtsdeurwaarder geen geval van overmacht kan uitmaken waardoor 
het verzet dat buiten de termijn is ingesteld,  ontvankelijk zou kunnen worden 
verklaard.
Het middel is wat dat betreft gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het verzet dat de eiser, op de door 
de verweerster tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, had ingesteld 
tegen de beslissing van 19 mei 2010, niet ontvankelijk verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt  de eiser  in  de helft  van de kosten van zijn  cassatieberoep  en de 
verweerder in de andere helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

9  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende conclusie: D.  Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: J. Vossen, Brussel en O. Martins.

Nr. 608

2° KAMER - 9 november 2011

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
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AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING - DRAAGWIJDTE - RECHT VAN DE SCHULDEISER OM ZICH 
BURGERLIJKE PARTIJ TE STELLEN TEGEN DE FOUTIEVE ZAAKVOERDER - GEZAMENLIJKE VORDERING VAN 
DE CURATOR - GEVOLG

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - FOUTIEVE ZAAKVOERDER - RECHTSVORDERING OM HET 
PASSIEF AAN TE ZUIVEREN - RECHTSVORDERING VAN DE CURATOR - GEZAMENLIJKE VORDERING VAN 
DE BENADEELDE CURATOR - GEVOLG

1º  en 2°  Hoewel  de aangifte van schuldvordering  de schuldeiser  geen uitvoerbare  titel  
verleent, ontneemt ze hem niet het recht om zich voor hetzelfde bedrag burgerlijke partij te  
stellen; daaruit volgt evenwel niet dat de strafrechter, op de burgerlijke rechtsvorderingen  
van de curator en de benadeelde schuldeiser, de beklaagde kan veroordelen om laatstge-
noemde een schuldvordering terug te betalen waarvan het bedrag deel uitmaakt van de  
eveneens aan eerstgenoemde toegekende vergoeding1.

(V. T. CITROEN BELUX nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1162.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
correctionele kamer, van 1 juni 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  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.

B.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissingen  die,  op  de  
burgerlijke  rechtsvorderingen  van  de  vierde  en  vijfde  verweerster,  uitspraak  
doen over

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

2. de omvang van de schade
De eiser doet, zonder erin te berusten, afstand van zijn cassatieberoep.

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 608. 
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C.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissingen  op  de  
burgerlijke rechtsvorderingen van de eerste drie verweerders
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van Meester Luc Goethals, qualitate 
qua.
Het  arrest  kent  die  verweerder  de  door  hem  gevorderde  provisionele 
schadevergoeding toe.  Het houdt over geen enkel punt van zijn vordering de 
beslissing aan, zodat de beslissing een eindbeslissing is in de zin van artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
Aangezien  de  afstand  berust  op  de  bewering  van  het  tegendeel,  is  zij  door 
dwaling ingegeven en kan bijgevolg geen akte daarvan worden verleend.

Middel

Tweede onderdeel
De  eiser  heeft  een  conclusie  ingediend  waarin  hij  aanvoert  dat  de  door  de 
verweersters gevorderde bedragen een deel van het passief uitmaken waarvan de 
curator  die  namens  de  failliete  boedel  optreedt  in  de  hoedanigheid  van 
burgerlijke partij, eveneens betaling vordert.
Het arrest verwerpt dat verweer op grond dat de schuldeiser, enerzijds, aangifte 
kan doen van zijn schuldvordering op de failliete boedel en, anderzijds, voor de 
strafrechter schadevergoeding kan vorderen in zijn hoedanigheid van slachtoffer 
van het misdrijf.
De  aangifte  van  schuldvordering  die  de  schuldeiser  geen  uitvoerbare  titel 
verleent, ontneemt hem niet het recht om zich voor hetzelfde bedrag burgerlijke 
partij te stellen. Daaruit volgt evenwel niet dat de strafrechter de beklaagde, op 
de burgerlijke rechtsvorderingen van de curator en de benadeelde schuldeiser, 
kan  veroordelen  om  laatstgenoemde  een  schuldvordering  terug  te  betalen 
waarvan  het  bedrag  deel  uitmaakt  van  de  eveneens  aan  eerstgenoemde 
toegekende vergoeding.
De appelrechters die alleen op grond van de voormelde uiteenzetting zowel de 
vorderingen van de curator  als die van de benadeelde schuldeisers  toewijzen, 
hoewel de eiser opkomt tegen het feit dat de over en weer gevorderde bedragen 
elkaar overlappen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Verleent  akte van de afstand van het  cassatieberoep  in zoverre  het  gericht  is 
tegen  de  beslissingen  die,  op  de  burgerlijke  rechtsvorderingen  van  Meesters 
Christine Jeegers en Eléonore Westerlinck, qualitate qua, uitspraak doen over de 
omvang van de schade.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de drie overige verweerders.
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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 eerste drie verweerders ieder in één vijfde van de kosten van het 
cassatieberoep en de eiser in de twee overige vijfde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

9  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch,  advocaat-generaal – 
Advocaat: A. Delfosse, Brussel.

Nr. 609

2° KAMER - 9 november 2011

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ DIE 
RECHTSBIJSTAND HEEFT VERKREGEN - GEVOLG

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de  
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, sluit de  
rechtsplegingsvergoeding  alleen  uit  voor  rechtsplegingen  die  rechtsbijstand  beogen  en 
bepaalt voor het overige, dat het feit dat rechtsbijstand wordt verleend geenszins afbreuk  
doet aan de toekenning van de vergoedingen die in de vorige artikelen zijn bedoeld. 

(B. T. B.)

(AR P.11.1439.F)

9  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: ridder  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch,  advocaat-generaal – 
Advocaat: C.-O. Ravache, Luik.

Nr. 610

2° KAMER - 9 november 2011

1º ONDERZOEKSRECHTER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - REGEL VAN OPENBARE ORDE

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSRECHTER - REGEL VAN OPENBARE ORDE

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN ZAAK VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN 
ANDERE WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING - EISER DIE VRIJWILLIG HEEFT GEPROCEDEERD - BEGRIP

4º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VERWIJZING VAN EEN ZAAK VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN 
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ANDERE WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTSCOLLEGE DAT VAN DE ZAAK KENNISNEEMT - 
ECHTGENOOT VAN EEN TOT DAT RECHTSCOLLEGE BEHORENDE PARTIJ

1º en 2° De in artikel 62bis van het Wetboek van Strafvordering bedoelde regels inzake de  
territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter zijn van openbare orde1.

3º  Wanneer  de  eiser  tot  verwijzing  van  de  zaak  van  een  rechtbank  naar  een  andere  
wegens gewettigde verdenking, de feiten alleen aanhangig kon maken bij een onderzoeks-
rechter van zijn arrondissement, heeft hij niet vrijwillig geprocedeerd voor de onderzoeks-
rechter, in de zin van artikel 543 van het Wetboek van Strafvordering2.

4º De professionele en persoonlijke relaties tussen de ambtsgenoten van het rechtscollege  
kunnen bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking doen ontstaan omtrent de strikte  
onpartijdigheid van de rechters die uitspraak zullen moeten doen in de zaak van een magi-
straat van dat rechtscollege of van zijn echtgenoot3.

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1616.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

In zijn verzoekschrift  van 4 oktober 2011 vraagt de eiser dat de zaak die het 
notitienummer 25.99.337/11 draagt bij zijn parket, aan de rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi zou worden onttrokken wegens gewettigde verdenking.
In een arrest van 12 oktober 2011 heeft het Hof geoordeeld dat het verzoek niet  
kennelijk onontvankelijk is.
De voorzitter van de rechtbank te Charleroi heeft in overleg met de met naam 
genoemde leden van het rechtscollege de verklaring afgelegd die voorgeschreven 
is in artikel 545, vierde lid, 1°, b, Wetboek van Strafvordering.
Ph. B. heeft op 31 oktober 2011 een conclusie neergelegd op de griffie van het 
Hof.
Advocaat-generaal  Damien  Vandermeersch  heeft  op  de  griffie  een  conclusie 
neergelegd op 3 november 2011.
Op de  rechtszitting  van  9  november  2011 heeft  raadsheer  Françoise  Roggen 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Het dossier heeft betrekking op twee personen wier echtgenotes respectievelijk 
ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en rechter in de 
politierechtbank te Charleroi zijn.
Aangezien  de  in  artikel  62bis Wetboek  van  Strafvordering  bedoelde  regels 
inzake de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter van openbare orde 

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 610 
2 Ibid.
3 Ibid.
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zijn, kon de eiser alleen een onderzoeksrechter van zijn arrondissement gelasten 
met een onderzoek van de feiten.
In strijd met wat één van de niet-verzoekende partijen beweert, heeft de eiser 
bijgevolg niet vrijwillig geprocedeerd voor de onderzoeksrechter te Charleroi, in 
de zin van artikel 543 van het voormelde wetboek.
Het verzoek is bijgevolg ontvankelijk.
De professionele en private relaties tussen de ambtgenoten van dit rechtscollege 
kunnen bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan 
omtrent de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak zullen moeten 
doen in de zaak van een magistraat van dat rechtscollege of van haar echtgenoot.
Zoals  blijkt  uit  de  verklaring  die  zij  in  overleg  met  hun  voorzitter  hebben 
opgesteld, wordt de vrees voor een schijn van partijdigheid, die gewekt wordt 
door de verwantschap tussen één van de verdachten en de ondervoorzitter van de 
rechtbank, gedeeld door de leden van het betrokken rechtscollege.
Het verzoek is dus gegrond ten aanzien van J.-J. V., maar die reden geldt niet ten 
aanzien  van  Ph.  B.,  daar  zijn  echtgenote  geen  deel  uitmaakt  van  hetzelfde 
rechtscollege.
Uit  de  stukken  van  de  rechtspleging  blijkt  evenwel  dat  een  band  van 
ondeelbaarheid  of  samenhang  kan  bestaan  tussen  de  in  de  vordering  tot 
onderzoek bedoelde misdrijven die, in het belang van een goede rechtsbedeling 
en onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging, vereist 
dat  die  misdrijven  samen  worden  behandeld  en,  als  daartoe  grond  bestaat, 
tegelijkertijd ter berechting aan dezelfde strafrechtbank worden voorgelegd.
Er is grond om het verzoek toe te wijzen.

Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 542 Wetboek van Strafvordering,
Onttrekt  de  zaak  die  het  nummer  25.99.337/11 draagt  in  de  notities  van  het 
parket  van  de  procureur  des  Konings  bij  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te 
Charleroi,  en  het  nummer  47/11  van  het  kabinet  van  onderzoeksrechter 
Baeckeland, aan dat gerecht.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

9  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: F.  Roggen  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaat: M. Grégoire.

Nr. 611

2° KAMER - 9 november 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - GEACUALISEERD, 
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NAUWKEURIG EN GEPERSONALISEERD ONDERZOEK - BEGRIP

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - VOORWAARDEN - 
GEACUALISEERD, NAUWKEURIG EN GEPERSONALISEERD ONDERZOEK - BEGRIP

1º en 2° Of het openbaar belang gebaat is bij de voortzetting van de hechtenis kan alleen  
beoordeeld worden na een geactualiseerd, nauwkeurig en gepersonaliseerd onderzoek van  
de gegevens van de zaak, aangezien de vrijheidsberoving de uitzondering is en de redenen  
die haar verantwoorden mettertijd hun relevantie kunnen verliezen; het arrest dat met grote  
stelligheid de vrees uitdrukt dat de eiser, zo hij wordt vrijgelaten, opnieuw tot de daad zal  
overgaan en zich aan het gerecht zal onttrekken, alleen op grond van een verwijzing naar  
de in aanmerking genomen telastleggingen, dus zonder concreet het verband te leggen  
tussen de aangevoerde risico's en de feitelijke gegevens van de zaak alsook de gegevens  
die eigen zijn aan de persoonlijkheid, welke door het gerechtelijk onderzoek aan het licht  
zijn gebracht, is niet ten genoege van recht met redenen omkleed1.

(H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1768.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel,  
correctionele kamer, van 27 oktober 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
De  eiser  verwijt  het  bestreden  arrest  dat  het,  door  een  beschikking  tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling van de correctionele rechtbank te wijzigen, de 
voorlopige hechtenis handhaaft op grond van een stereotiepe motivering die geen 
rekening  houdt  met  zijn  feitelijke  toestand  en  de  stand  van  de  zaak  op  het 
ogenblik van de beslissing.
Krachtens de artikelen 16, §5, eerste en tweede lid, 27, §3, laatste lid, en 30, §1 
en  4,  Voorlopige  Hechteniswet,  moet  de  rechter  die  het  verzoek  tot 
invrijheidstelling afwijst, nagaan of er tegen de beklaagde ernstige aanwijzingen 
van  schuld  blijven  bestaan.  Hij  moet  melding  maken  van  de  feitelijke 
omstandigheden van de zaak en van die eigen aan de persoonlijkheid die, op het 
ogenblik  van  zijn  beslissing,  de  hechtenis  nog  steeds  absoluut  noodzakelijk 
maken.
Of het openbaar belang gebaat is bij de voortzetting van de hechtenis kan dus 
alleen beoordeeld worden na een geactualiseerd, nauwkeurig en gepersonaliseerd 
onderzoek  van  de  gegevens  van  de  zaak,  aangezien  de  vrijheidsberoving  de 

1 Cass. 22 dec. 2010, AR P.10.1918.F, AC, 2010, nr. 765.
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uitzondering is en de redenen die haar verantwoorden mettertijd hun relevantie 
kunnen verliezen.
Het arrest drukt de vrees uit dat de eiser, zo hij wordt vrijgelaten, opnieuw tot de 
daad zal overgaan en zich aan het gerecht zal onttrekken. Dat wordt met grote 
stelligheid  geponeerd  maar  alleen  op  grond  van  een  verwijzing  naar  de  in 
aanmerking genomen telastleggingen, dus zonder concreet het verband te leggen 
tussen de aangevoerde risico's en de feitelijke gegevens van de zaak alsook de 
gegevens  die  eigen  zijn  aan  de  persoonlijkheid,  welke  door  het  gerechtelijk 
onderzoek aan het licht zijn gebracht.
Het  arrest  bevat  dus niet  de  redenen  die,  in  deze fase  van  de  rechtspleging, 
noodzakelijk zijn voor de verlenging van de hechtenis van de eiser.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, correctionele 
kamer, anders samengesteld.

9  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: P.  Cornelis  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaat: X. Carrette.

Nr. 612

1° KAMER - 10 november 2011

1º VERBINTENIS - VOORWAARDE - BEGRIP

2º VERBINTENIS - TIJDSBEPALING - BEGRIP - VERWEZENLIJKING - ONZEKERHEID - GEVOLG - 
DUUR

1º  Een  voorwaarde  van  een  verbintenis  is  een  toekomstige  en  onzekere  gebeurtenis  
waarvan  de  contractspartijen  de  uitvoering  of  de  uitdoving  van  de  verbintenis  laten  
afhangen. (Art. 1168, BW)

2º  De tijdsbepaling  waaraan de  verbintenis  wordt  onderworpen  is  een  toekomstige  en  
zekere gebeurtenis; wanneer de verwezenlijking van de toekomstige gebeurtenis  die de 
verbintenis teniet doet onzeker is, kan die gebeurtenis niet als een uitdovende tijdsbepaling  
worden aangezien; de verbintenis is alsdan onder ontbindende voorwaarde en voor onbe-
paalde duur aangegaan1. (Art. 1185, BW)

(PARK ATLANTIS VME T. IMMO ZORRO bvba)

1 Cass. 17 april 1975, AC 1975, 914 



2304 HOF VAN CASSATIE 10.11.11 - Nr. 612 

ARREST

(AR C.10.0438.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen een vonnis,  op 26 februari  2010 in hoger 
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Advocaat-generaal  Guy  Dubrulle  heeft  op  7  oktober  2011  een  schriftelijke 
conclusie neergelegd.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Krachtens artikel 1168 Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voorwaardelijk, 
wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis,  
hetzij, door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, 
hetzij,  door  ze  teniet  te  doen,  naargelang  de  gebeurtenis  plaatsheeft  of  niet 
plaatsheeft.
Een voorwaarde is derhalve een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan 
de  contractspartijen  de  uitvoering  of  de  uitdoving  van  de  verbintenis  laten 
afhangen.
2. Krachtens artikel 1185 Burgerlijk Wetboek verschilt de tijdsbepaling van de 
voorwaarde  hierin,  dat  zij  de  verbintenis  niet  opschort,  maar  alleen  haar 
uitvoering uitstelt.
Hieruit volgt dat de tijdsbepaling een toekomstige en zekere gebeurtenis is.
Wanneer de verwezenlijking van de toekomstige gebeurtenis die de verbintenis 
teniet doet onzeker is, kan die gebeurtenis niet als een uitdovende tijdsbepaling 
worden aangezien. De verbintenis is alsdan onder ontbindende voorwaarde en 
voor onbepaalde duur aangegaan. 
3. De appelrechters stellen vast dat de algemene vergadering van 20 september 
2003  beslist  heeft  als  volgt:  "Zolang  er  geen  totaaloplossing  wordt  bereikt  
waarbij de diverse bestemmingen van de facilitaire gedeelten van Park Atlantis  
definitief  worden  ingevuld,  zullen  de  mede-eigenaars  van  Park  Atlantis  een 
jaarlijkse  bijdrage  van  25.000  euro  leveren  in  de  uitbating  van  de  centrale 
voorzieningen in Park Atlantis. Deze uitbating zal verder worden verzorgd door 
het verhuurkantoor. Alle eigenaars en hun rechthebbenden zullen in ruil hiervoor 
gratis  gebruik  kunnen  maken  van  tennis,  speelplein,  badminton,  ping-pong, 
springkastelen, ballenbad, minigolf, basket, voetbal en petanque. Iedere eigenaar 
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zal  zijn aandeel  betalen volgens  zijn aandeel  in  de algemene delen van Park 
Atlantis."
4. De appelrechters die vaststellen dat de verwezenlijking van de toekomstige 
gebeurtenis  afhankelijk  is  van de toestemming van alle betrokken partijen en 
derhalve onzeker is, beslissen niet naar recht dat de overeenkomst van bepaalde 
duur is en om die reden niet eenzijdig kan worden opgezegd.
Het middel is gegrond.
(...)

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

10  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: E. Stassijns – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: P. van Ommeslaghe.

Nr. 613

1° KAMER - 10 november 2011

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - MINIMUM - BIJZONDERE MOTIVERING - 
VORM

Artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek verhindert niet dat de rechter voor de bijzon-
dere motivering van zijn  beslissing over de minimum rechtsplegingsvergoeding,  verwijst  
naar de motivering over de veroordeling wegens tergend en roekeloos geding. (Art. 1022, 
vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(V e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(AR C.10.0493.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
19 november 2009.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
1. Artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien de in het 
ongelijk  gestelde  partij  van  de  tweedelijns  juridische  bijstand  geniet,  de 
rechtsplegingsvergoeding wordt vastgelegd op het door de Koning vastgestelde 
minimum,  tenzij  in  geval  van  een  kennelijk  onredelijke  situatie.  De  rechter 
motiveert in het bijzonder zijn beslissing op dit punt.
2. Anders dan waarvan het middel uitgaat, verhindert voormelde bepaling niet 
dat  de  rechter  voor  de  bijzondere  motivering  van  zijn  beslissing  over  de 
minimum  rechtsplegingsvergoeding,  verwijst  naar  de  motivering  over  de 
veroordeling wegens tergend en roekeloos geding.
Het middel faalt naar recht.

Dictum

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

10  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: P. Lefèbvre.

Nr. 614

1° KAMER - 10 november 2011

VORDERING IN RECHTE - GEDINGHERVATTING - HEROPEND DEBAT - MOGELIJKHEID

Een gedinghervatting is mogelijk in zaken waarin het debat nog niet gesloten is verklaard;  
dit geldt ook wanneer het debat heropend is. (Art. 815, Gerechtelijk Wetboek)

(VLAAMS GEWEST T. DE VRIJE WOONST cvba e.a.)

ARREST

(AR C.10.0518.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 6 mei 2010 van het hof van 
beroep te Antwerpen.
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Advocaat-generaal  Guy  Dubrulle  heeft  op  7  oktober  2011  een  schriftelijke 
conclusie neergelegd. 
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel

Tweede onderdeel
Uit artikel 815 Gerechtelijk Wetboek volgt dat een gedingshervatting mogelijk is 
in zaken waarin het debat nog niet gesloten is verklaard. Dit geldt ook wanneer 
het debat heropend is.
De appelrechter die anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond. 

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

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 Brussel.

10  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: H. Geinger en B. Maes.

Nr. 615

1° KAMER - 10 november 2011

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS - VEROORDELING TOT DE KOSTEN - BELANG
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2º OPENBARE ORDE - KIND - GRENSOVERSCHRIJDEND HOEDERECHT EN BEZOEKRECHT - 
GERECHTELIJKE PROCEDURE - OPENBARE RECHTSZITTING - VEREISTE

3º KIND - GRENSOVERSCHRIJDEND HOEDERECHT EN BEZOEKRECHT - GERECHTELIJKE PROCEDURE - 
OPENBARE ORDE - OPENBARE RECHTSZITTING - VEREISTE

4º VORDERING IN RECHTE - AFSTAND - AFSTAND VAN VERWEER TEGEN EEN 
RECHTSVORDERING - BEGRIP

5º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN RECHTSVORDERING - 
AFSTAND VAN VERWEER TEGEN EEN RECHTSVORDERING - BEGRIP

6º KIND - HAAGS KINDERONTVOERINGSVERDRAG - ARTIKEL 26 - OVERBRENGING VAN EEN KIND - 
PROCEDURES - GERECHTSKOSTEN - OUDER

7º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - HAAGS 
KINDERONTVOERINGSVERDRAG - ARTIKEL 26 - OVERBRENGING VAN EEN KIND - PROCEDURES - 
OUDER

1º De eiser die veroordeeld is in de kosten van de verweerder heeft belang bij een cassatie-
beroep tegen deze beslissing1.

2º  en 3° De openbare orde vereist  niet  dat  de gerechtelijke procedures betreffende de  
bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht bedoeld in het vierde  
deel, boek IV, hoofdstuk XIIbis, Gerechtelijk Wetboek, zowel in eerste aanleg als in hoger  
beroep, wat de pleidooien en de verslagen betreft, in openbare rechtszitting worden behan-
deld2. (Art. 757, §2, 12°, Gerechtelijk Wetboek)

4º en 5° De afstand van een verweer tegen een rechtsvordering is geen afstand van rechts-
vordering  in  de  zin  van  de  artikelen  821,  eerste  lid  en  823,  eerste  lid,  Gerechtelijk  
Wetboek3.  (Art.  821,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek;  Art.  823,  eerste  lid,  Gerechtelijk 
Wetboek)

6º en 7° Artikel 26 van het Haags Kinderontvoeringsverdrag verhindert niet dat de gerechts-
kosten van de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep ten laste worden gelegd van  
de ouder die het kind heeft overgebracht4. (Art. 26, Haags Kinderontvoeringsverdrag)

(B. T. Centrale autoriteit België, Belgische Staat, Minister van Justitie e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle: 
1. De eiseres heeft op 28 oktober 2008 haar dochter A.B., geboren in de V.S.A., op 5 
september  2003,  van  Belgische  en  Amerikaanse  nationaliteit,  uit  Florida,  waar  ze  
woonden, naar België overgebracht, spijts de beslissing van de Circuit Court van Alachua 
County,  tot  "bilocatieregeling"  en  hoofdverblijf  van  het  kind  bij  de  vader,  thans 
verweerder in cassatie, aldaar.
Op verzoekschrift van 27 oktober 2009 van de verweerster in cassatie, de Centrale Autori-
teit van België, zijnde de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie,  
heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij beschikking in kort  
geding van 8 maart 2010, beslist dat de overbrenging van het kind ongeoorloofd was, 
doch  de  vordering  van  de  verweerster  tot  terugbrenging  van  het  kind  ongegrond  
verklaard, om reden dat het kind gevaar loopt bij de vader, hierbij steunend op het artikel  
13 van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke  

1 Zie de (op dit punt andersluidende) concl. van het OM.
2 Zie de concl. van het OM.
3 Ibid.
4 Ibid.
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aspecten van de internationale ontvoering van kinderen (hierna het Kinderontvoeringsver-
drag).
Op het hoger beroep van de verweerster, beperkt tot de afwijzing van haar vordering tot 
terugbrenging van het kind en haar veroordeling tot de kosten, heeft het bestreden arrest,  
op 23 december 2010 gewezen door het hof van beroep te Gent:
- akte verleend aan de vader, thans de verweerder, van zijn vrijwillige tussenkomst voor  
het hof;
- de afstand gedecreteerd van het incidenteel beroep van de eiseres, dat ertoe strekte te 
horen zeggen voor recht dat de overbrenging van het kind niet ongeoorloofd was;
- het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en als volgt gegrond verklaard: doet de 
bestreden beschikking, binnen de perken van het hoger beroep, teniet in zoverre de vorde-
ring tot terugbrenging van A.B. als niet gegrond werd afgewezen;
- opnieuw wijzend,  de terugkeer  van het kind naar het adres van de vader  in Florida  
gelast, binnen de maand na de betekening van het arrest.
2. De verweerster werpt de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op, in zoverre 
tegen  haar  gericht,  op  deze  grond:  ingevolge  de  vrijwillige  tussenkomst  van  de 
verweerder, zoals geacteerd in het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 september 
2010,  met  aanvaarding  van  diens  hoedanigheid  als  volwaardige  procespartij,  kan  de 
verweerster niet meer namens hem optreden. 
Minstens verzoekt de verweerster het Hof vast te stellen dat zij geen belang meer heeft  
om op te treden, nu zij enerzijds optrad krachtens artikel 28 van het voormelde Kinderont-
voeringsverdrag en anderzijds de verweerder zelf volwaardig procespartij is geworden en 
niet meer dient vertegenwoordigd te worden, zodat zij verzoekt om haar buiten de zaak te 
stellen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, met name het vermelde verzoek-
schrift gericht aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, blijkt immers  
dat deze akte door de Centrale Autoriteit van België, de verweerster optredend namens de 
verweerder, werd neergelegd nadat het openbaar ministerie te kennen had gegeven het  
verzoek niet te kunnen inleiden ingevolge het bestaan van een belangenconflict.
Dit  betekent  dat  terzake  geen  toepassing  werd  gemaakt  van  artikel  728,  §5  van  het  
Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt: "In het geval bedoeld in artikel 1322quinquies, lid 1,  
kan de verzoeker worden vertegenwoordigd door het openbaar ministerie." 
Artikel 1322quinquies zelf bepaalt: "Indien het verzoek wordt ingediend door toedoen van 
de Centrale Autoriteit aangewezen op grond van een van de Verdragen of de Verordening  
van de Raad bedoeld in artikel 1322bis, wordt het verzoekschrift ondertekend en aan de 
voorzitter van de rechtbank voorgelegd door het openbaar ministerie. In geval van een 
belangenconflict in hoofde van deze wordt het verzoekschrift ondertekend en aan de voor-
zitter van de rechtbank voorgelegd door de advocaat aangewezen door de Centrale Autori-
teit." 
De regel - met name wanneer er geen sprake is van een belangenconflict - is dus dat de 
verzoekende ouder wordt vertegenwoordigd door het openbaar ministerie. Hoewel hierop, 
tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 augustus 1998, die bedoelde  
bepaling heeft ingevoerd en tijdens deze van de wijzigingswet van 10 mei 2007, kritiek 
werd geuit omdat het openbaar ministerie het algemeen belang dient de behartigen en niet  
de belangen van een ouder, werd deze bepaling gehandhaafd. Enkel ingeval van belangen-
conflict - zoals in dezen - zal het openbaar ministerie de verzoekende ouder niet vertegen-
woordigen maar zal deze vertegenwoordigd worden door een advocaat aangesteld door de 
Centrale Autoriteit. Een en ander betekent derhalve dat de verzoekende ouder reeds in de 
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procedure aanwezig is, zodat het onlogisch kan lijken dat hij nog vrijwillig tussenkomt5.
Het proces-verbaal van de terechtzitting van 23 september 2010 van het hof van beroep 
vermeldt echter dat de verweerder "verschijnt en verklaart vrijwillig tussen te komen in de 
onderhavige procedure, waarbij  de overige partijen stellen hieromtrent geen bezwaar te 
formuleren en afstand te doen van de pleegvormen desbetreffend".
Het bestreden arrest verwijst daarnaar en geeft, in het dictum, akte aan de verweerder van 
zijn vrijwillige tussenkomst.
Artikel  28  van  het  Kinderontvoeringsverdrag  bepaalt  dat  een  Centrale  Autoriteit,  die  
namens een verzoekende ouder kan optreden, kan eisen dat het verzoek vergezeld gaat 
van diens schriftelijke machtiging waardoor haar de bevoegdheid wordt verstrekt namens 
de verzoeker op te treden of een vertegenwoordiger aan te wijzen die gerechtigd is zulks 
te doen. 
Krachtens het artikel 29 staat het Verdrag er niet aan in de weg dat een persoon die, of een  
instelling die, of een lichaam dat stelt dat het recht betreffende het gezag of het omgangs -
recht in de zin van artikel 3 of 21 is geschonden zich, al dan niet met toepassing van de  
regels van het Verdrag, rechtsreeks wendt  tot de rechterlijke of administratieve autori-
teiten van de Verdragsluitende Staten.
Het verdrag biedt aldus de hulp aan van de centrale autoriteiten om de terugkeer van een 
kind te verzekeren, maar dit belet niet dat de verzoekende ouder zich rechtstreeks tot de 
rechterlijke overheden van de aangezochte staat wendt om de toepassing van het verdrag 
te vorderen6.

5 Zie F. COLIENNE en S. PFEIFF, "Les enlèvements internationaux d'enfants. Convention de La Haye et 
Règlement Bruxelles IIbis. Pratique et questions de procédure", Rev. trim. dr. fam. 2009, (351) 362, 
die nochtans opmerken dat dit in de praktijk wel gebeurt ook al is het onlogisch. Deze auteurs onder -
strepen bovendien  ook  nog dat de  Centrale  Autoriteit  niet  als  verzoeker  kan worden beschouwd  
"puisqu'elle n'a pas de personnalité juridique ni d'intérêt propre à agir et qu'aucune disposition légale  
ne  l'autorise  à agir  en justice malgré  ça. Les travaux parlementaires  ont  confirmé  cette  position. 
Répondant à la question de savoir si le ministère public représente l'enfant ou le parent demandeur, la  
ministre a répondu qu'il représente le demandeur." (p. 359-360). Deze auteurs vervolgen dan ook dat,  
teneinde eventuele belangenconflicten te vermijden met het parket, dat in het algemeen belang zou  
moeten  optreden, de verzoekende ouder  "aura soin  de mandater un avocat  qui  pourra assurer la  
défense de ses intérêts, sans avoir égard aux arguments avancés par d'autres parties. En pratique, il  
n'est pas rare que ce parent fasse alors  intervention  volontaire  dans la  procédure entamée par le  
ministère public. Cela pose un problème conceptuel puisque le requérant est, soi-disant, déjà repré-
senté par le procureur du Roi. Il est dès lors illogique qu'il fasse intervention volontaire ! C'est toute -
fois ce qui se passe en pratique." (p. 362). Daarbij verwijzen ze nog naar Frankrijk waar dit ook zou 
gebeuren. Het hof van beroep te Luik (13 mei 2003, Rev. trim. dr. fam. 2003, 392) heeft, in een  
procedure die, hetzij door de Centrale Autoriteit, hetzij door het openbaar ministerie als vertegen-
woordiger van de ouder werd ingesteld, de latere vrijwillige tussenkomst van deze laatste aanvaard. 
Zie ook Rb Verviers (7 juni 2007, Rev. trim. dr. fam. 2008, 217, noot M. FALLON): in deze zaak kwam 
de verzoekende vader vrijwillig tussen nadat eerder het openbaar ministerie een vordering tot terug-
keer overeenkomstig artikel 1322quinquies Ger. W. had ingesteld. De rechtbank oordeelde dat het 
verzoek tot  vrijwillige  tussenkomst  ontvankelijk  was omdat  het openbaar ministerie  handelde op  
grond van het (op de dag van die uitspraak niet meer bestaande maar artikel 138bis, §1 geworden) 
artikel 138, §6 Ger.W., dat bepaalt dat in burgerlijke zaken het openbaar ministerie tussenkomt bij  
wege van rechtsvordering, vordering of advies en het ambtshalve optreedt in alle gevallen die de wet  
bepaalt en bovendien telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt. De rechtbank oordeelde  
dat ingevolge het optreden van het openbaar ministerie op voormelde grond de verzoekende vader 
niet in zake was en hij derhalve kon tussenkomen in de mate waarin hij overeenkomstig artikel 17 
Ger.W. een belang had. Ook in Frankrijk is er de rechtspraak die stelt dat het openbaar ministerie in  
de procedure optreedt louter ter vrijwaring van de openbare orde (zie Cass. 19 maart 2002, Sem. Jur.  
2003, 1743, nr. 40).
6 Cass Fr. 7 juni 1995, Recueil Dalloz Sirey, 1996, 393, noot J. MASSIP.
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Hieruit volgt dus dat het optreden van de Centrale Autoriteit namens een ouder niet belet  
dat deze ouder in eigen naam in de procedure tussenkomt,  in welk geval  de Centrale  
Autoriteit optredend voor die ouder eigenlijk niet langer in de procedure hoeft te worden 
betrokken. 
Hieruit  volgt  dan  ook  dat,  wanneer  een  cassatieberoep  gericht  wordt  zowel  tegen  de 
Centrale Autoriteit optredende voor de verzoekende ouder als tegen de verzoekende ouder 
zelf, die zich ook aansluit bij het verweer van de Centrale Autoriteit, dat cassatieberoep  
niet gericht dient te worden tegen de Centrale Autoriteit.
In deze zaak kon de vrijwillige tussenkomst van de vader voor het hof van beroep wellicht  
niet ontvankelijk worden verklaard, aangezien hij er reeds vertegenwoordigd was door de 
Centrale Autoriteit, maar uit de stukken blijkt niet dat dit in vraag was gesteld, integen-
deel: uit de processen-verbaal van de terechtzittingen blijkt dat er tussen de ouders een 
akkoord bestond over een bemiddeling. Nu de ontvankelijkheid van die vrijwillige tussen-
komst dus ook niet aan de orde is voor het Hof, moet ingegaan worden op de grond van 
niet-ontvankelijkheid die door deze Autoriteit werd opgeworpen. Zoniet zou dit betekenen 
dat zij nog in zake blijft en in feite over een eigen belang beschikt dat verschillend is van 
het belang van de verzoekende ouder, hetgeen echter niet conform het systeem van het  
Gerechtelijk Wetboek is. 
Het middel van niet-ontvankelijkheid komt dus, in zoverre, gegrond voor.
Dit lijkt me evenwel niet te beletten dat het cassatiearrest aan de verweerster bindend zou 
verklaard worden.
3. Dit betekent dus niet dat de feitenrechter op dezelfde grondslag de tussenkomst van de  
ouder "in persoon" kan weigeren, omdat hij toch reeds partij is in het geding, vertegen-
woordigd door het openbaar ministerie of door de Centrale Autoriteit.
In dezen is het aannemen van de door de Centrale Autoriteit opgeworpen grond van niet-
ontvankelijkheid van het cassatieberoep verantwoord doordat de verweerder, de vader, in 
zijn  memorie  van  antwoord,  haar  verweer  bijtreedt  en  dus  klaarblijkelijk  hetzelfde,  
minstens  een gelijklopend,  belang had (heeft).  Het  is  evenwel  niet  uitgesloten  dat  de 
belangen niet gelijklopend zijn. 
De strakke theoretische stelling dat de vrijwillige tussenkomst van de ouder in persoon 
onlogisch zou zijn7 dient dus te worden genuanceerd.
Er dient in deze zaken immers vooreerst rekening te worden gehouden met de bijzondere 
(verdragrechtelijke)  opdracht  en  bevoegdheden  van  de  Centrale  Autoriteit  lopende  de 
internationale ontvoeringen: lokalisatie van het kind, overleg en samenwerking tussen de 
diverse centrale autoriteiten, aanspreekpunt, begeleiding, "mediation" waarop door deze 
autoriteiten nagenoeg systematisch wordt aangedrongen. Ook hun expertise door de dage-
lijkse praktijk is onmiskenbaar. Dit verklaart waarom in een eerste fase vooral het open-
baar ministerie of de Centrale Autoriteit optreedt. De procedure die deze namens de ouder  
voeren is bovendien kosteloos.
Anderzijds biedt de aanwezigheid van de 'andere' ouder (naast of in plaats van het open-
baar ministerie of de Centrale Autoriteit) en dus zijn tussenkomst in de procedure een 
onmiskenbare meerwaarde aan de afhandeling van de zaak door de feitenrechter bij het 
treffen van een regeling en/of bemiddeling tot een akkoord, in de lijn van het voormelde 
artikel 29 van het Kinderontvoeringsverdrag. Zoals de rechtspraak van andere opperste  
gerechtshoven aantoont, blijkt deze benadering geen weerstand op te roepen8. Dit toont 

7 Zie voetnoot 5.
8 Zie bv. Hoge Raad der Nederlanden, 18 maart .2005 (LJN AR 7440) waar men zelfs de centrale 
autoriteit  vermeldt  "optredend  voor  zichzelf  alsmede  namens  verzoeker  tot  cassatie  sub  2".  In  
dezelfde  zin  ook,  o.a.:  Gerechtshof  's-Hertogenbosch,  31  januari  2008,  onuitg.,  Maastricht,  14 
november 2007, onuitg., Rb. ROERMOND, 17 september 2009, onuitg., alsook Cass. Fr. 7 juni 1995, 
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duidelijk  aan  dat  door  de  gewijzigde  standpunten lopende  de procedure het  openbaar 
ministerie of de Centrale Autoriteit een andere positie kan innemen. Hetzelfde geldt uiter-
aard ook voor de partij in persoon.
Tenslotte kan de vraag worden gesteld of de belangen van het openbaar ministerie of de  
Centrale  Autoriteit  enerzijds  en van  de verzoekende  ouder  zelf  anderzijds  al  dan niet  
gelijklopen: waar aan die overheden een verdragrechtelijke taak (van openbare orde) is  
opgedragen, waarbij de terugkeer van het kind primeert, kan een privaatrechtelijke oplos-
sing heel wat soepeler zijn. Hoe dan ook, zelfs als de Centrale Autoriteit als "procespartij"  
inderdaad niet in de cassatieprocedure diende te worden betrokken, blijft zij belast met 
haar  "Haagse"  taak,  zodat  de  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  wat  haar 
betreft, de facto geen verdere invloed kan hebben op haar verdere taak bij de uitvoering  
van de definitieve beslissing van de feitenrechter.
4. Het eerste middel voert aan dat het hof van beroep de zaak, zonder opgave van redenen,  
in raadkamer heeft behandeld, terwijl de openbaarheid de regel is. 
5. Het artikel 757, §1 Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd (genummerd)9 bij wet van 2 
juni 2010, bepaalt dat, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, de pleidooien,  
de verslagen en de vonnissen openbaar zijn. De tweede paragraaf, zoals toegevoegd bij 
voormelde wet,  bepaalt echter, onder meer:  "In  afwijking van paragraaf 1 verlopen de 
volgende  gerechtelijke  procedures  in  raadkamer  zowel  in  eerste  aanleg  als  in  hoger 
beroep, wat de pleidooien en de verslagen betreft: (...)". Volgens het tweede lid kan de 
rechter evenwel in elke stand van het geding, naargelang de omstandigheden, de open-
baarheid van de debatten bevelen, hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van het openbaar  
ministerie of van een partij in het geding. 
Hoewel het principe dus de openbaarheid is, zoals in §1 wordt vermeld, bepaalt de wet  
(aansluitend, in §2, tal van (13) uitzonderingen, zodat de behandeling in raadkamer - wat  
de in artikel 757, §2 Ger.W. bedoelde procedures betreft - in feite de regel wordt. Deze 
lezing van artikel 757, §2 Ger.W. vindt ook steun in de voorbereidende werken: als regel  
gesloten deuren in deze procedures10.

Recueil Dalloz Sirey, 1996, 393, noot J. MASSIP.
9 De wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek,  
wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft (BS 30 juni 
2010) maakte van de toen bestaande tekst van artikel 757 een eerste paragraaf, en voegde vervolgens 
een tweede paragaaf in. De wet - die ongetwijfeld een procedurewet is die onmiddellijke toepassing  
vindt - trad in werking op 10 juli 2010 en vond derhalve meteen toepassing op de procedure voor het  
hof van beroep. Na de inleidende openbare terechtzitting van 24 juni 2010 vond de eerstvolgende  
zitting van 7 oktober 2010 (zie de desbetreffende processen-verbaal) plaats in raadkamer. Ook in de 
toelichting bij het amendement van Terwingen c.s. - en dat uiteindelijk ook werd aangenomen in de  
kamercommissie  en  de  basis  vormde  voor  de  huidige  tekst  -  wordt  bepaald  dat  voor  de  in  §2 
bedoelde  procedures  de  behandeling achter  gesloten  deuren het  beginsel  wordt  (Parl.  St.  Kamer 
2009-2010, doc 52 2380/005, p. 3). 
10 Zie o.a. de verantwoording voor het in de Senaatscommissie aangenomen amendement nr. 1 van 
Defraigne c.s. (Parl. St. Senaat 2009-10, nr. 4-1211/2, p. 2). Uit het verslag blijkt dat het amendement  
het resultaat is van een consensus over de definitie van de aangelegenheden die met gesloten deuren  
moeten worden behandeld. "Het voorstel strekt ertoe van de gesloten deuren de regel te maken in  
aangelegenheden die behoren tot de persoonlijke levenssfeer of die betrekking hebben op kinderen. 
Zodra een kind bij de zaak betrokken is, wordt de zaak met gesloten deuren behandeld." (Verslag 
VAN DEN DRIESSCHE, Parl. St. Senaat 2009-10, nr. 4-1211/3, p. 29). Daarmee refereerde het wetsvoor-
stel overigens ook naar het advies van de Hoge Raad voor de Justitie waaruit blijkt dat de openbaar -
heid van de terechtzittingen de regel is en moet blijven maar dat de behandeling met gesloten deuren, 
als uitzondering gerechtvaardigd is voor bepaalde familierechtelijke procedures en in het bijzonder 
voor familiale geschillen over het ouderlijk gezag, de huisvesting en het persoonlijk contact met de  
grootouders. Bovendien wordt ook benadrukt dat de terechtzitting met gesloten deuren aanpasbaar 
moet zijn en dat, indien wordt besloten tot de openbaarheid, een met redenen omklede beslissing  
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Dit betekent dan ook dat er geen expliciete reden dient te worden vermeld waarom de 
procedure in raadkamer zou moeten verlopen.  Het feit  dat het gaat  om een procedure  
zoals bedoeld in de tweede paragraaf betekent dat de openbaarheid niet de regel is. Enkel 
als, in toepassing van artikel 757, §2, in fine Gerechtelijk Wetboek, toch de openbaarheid 
zou worden bevolen, lijkt een bijzondere motivering vereist, doch niet als, in de vooraf in  
deze tweede paragraaf opgesomde gevallen, de 'normale' procedure in raadkamer wordt 
gevolgd.  Zulks  wordt  ook conform de rechtspraak van het  EHRM met  betrekking  tot  
artikel 6 EVRM geacht, zoals ook blijkt uit de reeds aangehaalde parlementaire voorberei -
ding van de Wet van 2 juni 2010. 
Het artikel 757, §2, 12° Gerechtelijk Wetboek bepaalt als uitzondering: "de gerechtelijke 
procedures  betreffende  de  bescherming  van  het  grensoverschrijdend  hoederecht  en 
bezoekrecht bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk XIIbis, van het Gerechtelijk 
Wetboek", waarmee onder meer wordt verwezen naar de in artikel 1322bis, 2° van dit 
wetboek bedoelde verzoeken gegrond op het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 
1980  betreffende  de  burgerrechtelijke  aspecten  van  internationale  ontvoering  van 
kinderen, die gericht zijn op de onmiddellijke terugkeer van het kind, de naleving van het 
recht van gezag of het omgangsrecht geldend in een andere Staat, dan wel op de regeling 
van het omgangsrecht. Dit is de procedure die tot het bestreden arrest heeft geleid.
De voormelde wetvoorbereiding verantwoordt de behandeling achter gesloten deuren in 
de bedoelde procedures tot bescherming van de openbare orde en de goede zeden of van  
de belangen van minderjarigen en het privé-leven van de partijen. 
6. Anderzijds bepaalt het artikel 6.1 EVRM onder meer dat eenieder, bij het vaststellen  
van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, recht heeft op een openbare behandeling 
van zijn zaak en dat het vonnis in openbare terechtzitting moet worden gewezen maar dat 
de toegang tot de rechtszaal aan de pers en aan het publiek kan worden ontzegd gedurende  
het hele proces of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare 
orde of 's lands veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van  
minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van partijen bij het proces dit eisen  
of,  in de mate  als door de rechter onder bepaalde omstandigheden strikt  noodzakelijk 
wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen van de rechtspraak zou schaden.
Met  deze  bepaling  is  niet  onverenigbaar  een  wetsbepaling  die  een  aantal  bijzondere 
gerechtelijke  procedures  onttrekt  aan  het  toepassingsgebied  van  deze  algemene  regel,  
zoals geschillen betreffende het ouderlijk gezag11.
7. Uit deze aldus begrepen verdragbepaling en artikel 757, §2 (12°) Gerechtelijk Wetboek 
volgt dat de rechter die de bedoelde procedure in raadkamer behandelt, deze wijze van  
behandeling niet in het bijzonder dient te motiveren. 
Het middel dat ervan uitgaat dat de rechter daartoe wel gehouden is, faalt naar recht.
8. Voorts bepaalt het artikel 148, eerste lid, Grondwet dat de terechtzittingen van de recht-
banken openbaar zijn, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede 
zeden, in welk geval zulks door de rechtbank bij vonnis wordt verklaard.
De rechter,  die  op grond van  een wet  die bepaalt  dat een categorie  van  gerechtelijke 
procedures, omwille van de bescherming van de belangen van minderjarigen of van het 
privé-leven van partijen bij het proces, in raadkamer dient te worden behandeld, zonder 

vereist is. Zie Memorie van Toelichting, Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-1211/1, p. 2 en 4. Ook in 
de toelichting bij het amendement van Terwingen c.s. - en dat uiteindelijk ook werd aangenomen in 
de kamercommissie en de basis vormde voor de huidige tekst  - wordt bepaald dat voor de in §2  
bedoelde  procedures de  behandeling  achter  gesloten  deuren het  beginsel  wordt  (Parl.  St.  Kamer 
2009-2010, doc 52 2380/005, p. 3). 
11 EHRM, 24 april 2001, B & P t. Verenigd Koninkrijk. Zie ook het advies van de Raad van State:  
Parl. St. Senaat 2007-08, 4-295/2. 
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opgave  van  bijzondere  redenen  de  zaak  in  raadkamer  behandelt,  miskent  daardoor 
evenmin deze tevens als geschonden aangewezen Grondwetbepaling12.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
9. Het tweede middel voert aan dat het hof van beroep niet wettig de afstand kon decre -
teren van het incidenteel beroep van de eiseres - waarbij  ze vorderde dat het hof voor  
recht zou zeggen dat de overbrenging van haar kind naar België niet ongeoorloofd was -  
en zodat het oordeel van de eerste rechter dat die handeling ongeoorloofd was, definitief  
werd, daar die afstand een afstand van rechtsvordering impliceert, die tegen de openbare  
orde indruist, nu de bescherming van een minderjarige van minder dan zestien jaar het 
voorwerp was van het geding.
Dit middel kan niet worden aangenomen.
Het artikel 821, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat bij afstand van rechtsvorde-
ring de hoofdeiser, de eiser tot vrijwaring of de wedereiser afziet zowel van de rechtsple -
ging als van het recht zelf.
Het artikel 823, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat afstand van rechtsvordering  
slechts mogelijk is met betrekking tot een recht dat mag worden prijsgegeven en waarover  
de partij kan beschikken. 
Het artikel 1322octies Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wat de toepassing van het desbe-
treffende hoofdstuk betreft, de verweerder zelf geen tegenvordering kan instellen. 
Voor het hof van beroep was de terugkeer van het kind de enige vordering die in geding  
was. De eiseres kon aldus geen tegenvordering instellen betreffende de overbrenging van 
het kind.
De afstand van een incidenteel beroep dat ertoe strekte te zeggen voor recht dat de over-
brenging van een kind niet ongeoorloofd was in de zin van artikel 3 Kinderontvoerings-
verdrag, nadat de eerste rechter de vordering tot terugbrenging had afgewezen als onge-
grond, is dus geen afstand van rechtsvordering in de zin van de artikelen 821, eerste lid en 
823, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
10. Het eerste onderdeel van het derde middel voert aan dat het hof van beroep het artikel 
20 van het Kinderontvoeringsverdrag schendt,  krachtens hetwelk de terugkeer  van het  
kind wordt geweigerd, op grond van fundamentele beginselen van de aangezochte staat 
betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,  
daar ze van openbare orde zijn, door ambtshalve vast te stellen dat de partijen deze bepa-
ling niet  hebben ingeroepen,  zonder  ze  uit  te  nodigen  dienaangaande  standpunt  in  te  
nemen.
Het artikel 20 Kinderontvoeringsverdrag is weliswaar een bepaling van openbare orde.  
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt evenwel niet dat de eiseres  
voor het hof van beroep enig feit heeft aangevoerd dat inhoudt dat de terugkeer van het  
kind niet zou kunnen worden toegestaan op grond van de in België geldende fundamen-
tele beginselen betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden. 
Uit  het  arrest  blijkt  evenmin  dat  het  feitelijke  gegevens  heeft  vastgesteld  die  daarop  
betrekking hebben.
Het onderdeel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk13. 
11.  Het tweede onderdeel van het derde middel  voert  aan dat het hof van beroep ten  
onrechte oordeelt dat het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind,  

12 Uiteraard kan het Hof niet oordelen dat dat de wettelijke regeling van het nieuwe artikel 757, §2  
Ger.W. artikel 148 Grondwet niet schendt. 
13 Cass. 9 november 2007, AR C.07.0093.F, AC 2007, nr. 543.
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opgemaakt te New-York (hierna het Kinderrechtenverdrag) - waarin het belang van het  
kind centraal staat, waaronder de vraag naar zijn integratie in de nieuwe situatie - niet  
primeert op het Kinderontvoeringsverdrag.
Het  artikel  3.1  Kinderrechtenverdrag  bepaalt  dat  bij  alle  maatregelen  betreffende 
kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen  
voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 
wetgevende lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen.
Het onderdeel voert evenwel niet aan dat de beslissing tot terugkeer van het kind niet in  
zijn belang zou zijn.
Ook al zou de redengeving omtrent de prioriteit van het ene verdrag boven het andere niet  
wettig zijn en het onderdeel aldus gegrond zijn, het kan niet tot cassatie van het bestreden 
arrest leiden, zodat het niet ontvankelijk is, aangezien het geen schending van het voor -
meld artikel 3.1 aanvoert, doordat het daarin bepaald belang van het kind door het hof van  
beroep niet in aanmerking zou genomen zijn.
Maar  ook  al  zou  het  ontvankelijk  zijn,  het  onderdeel  lijkt  me  feitelijke  grondslag  te  
missen. Het arrest beslist immers niet dat het Kinderrechtenverdrag niet primeert op het 
Kinderontvoeringsverdrag, maar enkel dat het de redenering van de eerste rechter dat het 
Kinderrechtenverdrag  zou  primeren  op  het  Haagse  Kinderontvoeringsverdrag,  "louter 
omdat het recenter is", niet volgt.
Het is uiteraard niet zinvol te oordelen dat het Kinderrechtenverdrag de toepassing van het  
Kinderontvoeringsverdrag  zou  uitsluiten  en  aldus  zou  'primeren'  op  laatst  genoemd 
verdrag Dit volgt ook niet uit het arrest van het EHRM van 6 juli 201014, waarnaar in de 
toelichting bij de voorziening wordt verwezen. Bovendien wordt door het hof van beroep 
ook terecht verwezen naar de bepaling van artikel 41 Kinderrechtenverdrag en gesteld dat  
het Kinderontvoeringsverdrag ook het belang van het kind voor ogen heeft. 
Het arrest verantwoordt overigens wettig zijn beslissing overeenkomstig de artikelen 3.1, 
11 en 41 Kinderrechtenverdrag,  die de toepassing van een ander verdrag niet beletten,  
doordat het de weigering van terugkeer toetst aan eerst vermeld verdrag met de reden dat 
"het Haagse Kinderontvoeringsverdrag (...) ook het belang van het kind voor ogen heeft".
In deze lezing kan het onderdeel niet worden aangenomen.
12. Voor zover dit nog aan de orde zou dienen te komen, gaat het onderdeel er verder 
vanuit dat het arrest ten onrechte beslist dat de vraag naar de integratie van het kind in zijn  
nieuwe omgeving enkel dient te worden beoordeeld wanneer het verzoek tot terugbren-
ging na het verstrijken van de termijn van één jaar te rekenen vanaf de overbrenging is 
gedaan (zoals bepaald door artikel 12 Kinderontvoeringsverdrag). Het voert echter niet  
aan dat de beslissing van het arrest tot terugkeer van kind niet mogelijk zou geweest zijn  
omdat het kind inmiddels geworteld is in zijn nieuwe omgeving.
Wat de vraag naar de integratie van het kind in zijn nieuwe omgeving betreft kan het  
onderdeel dus, bij gebrek aan belang,  niet  tot  cassatie van het bestreden arrest leiden, 
zodat het, in zoverre, niet ontvankelijk is.
Alleszins beslist het arrest op impliciete maar zekere wijze, met zijn redenen op pagina's  
20 tot 27, dat de integratie van het kind in zijn nieuwe omgeving niet van die aard is dat 
het een ernstig risico inhoudt dat het kind door zijn terugkeer zou worden blootgesteld aan 
een lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel op enigerlei andere wijze in een ondraaglijke  
toestand wordt gebracht, zoals bedoeld in artikel 13, b) Kinderontvoeringsverdrag. 
Het  Kinderontvoeringsverdrag  gaat  uit  van een vermoeden dat,  indien het verzoek tot 
terugkeer binnen het jaar wordt ingediend, het kind nog niet geworteld is in zijn nieuwe  
omgeving en het dan in het belang van het kind is dat het terugkeert naar zijn oorspronke-

14 Neulinger en Shuruk t. Zwitserland, Rev. trim. dr. fam. 2010, 1173 (weergave), noot S. SAROLEA. 
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lijke leefomgeving.  Wanneer het verzoek tot terugkeer echter meer dan een jaar na de 
ontvoering of overbrenging wordt ingediend, gaat het verdrag uit van een vermoeden dat  
het mogelijks in het belang van het kind is dat het blijft in zijn nieuwe omgeving omdat  
het daarin reeds geworteld is. Vandaar deze uitzondering. Toch kan de mate van integratie  
in de nieuwe omgeving die het kind, reeds voor een jaar is verstreken, heeft bereikt, een  
overweging zijn die de rechter kan weerhouden om de terugkeer te weigeren, met name 
op grond van artikel 13, b) van het verdrag,  wanneer er daardoor sprake zou zijn van  
ernstig risico van blootstelling aan lichamelijk of geestelijk gevaar, dan wel het brengen  
van het kind in een ondraaglijke toestand. Vooral dit  laatste is een open norm die de  
rechter zou kunnen toelaten te oordelen dat de integratie van het kind in zijn nieuwe  
omgeving - zo daarvan al sprake kan zijn ingeval het daarin nog geen jaar verblijft - toch  
een element  is om de terugkeer  te weigeren.  Dat gegevens  verband houdende met de 
nieuwe omgeving waar het kind naartoe is gebracht - in voorkomend geval in verband met 
zijn integratie daarin - ook kunnen worden betrokken bjj het oordeel of aan de voorwaarde 
van artikel 13, b) is voldaan, blijkt ook uit rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie15: 
Het onderdeel kan, hoe dan ook, niet aangenomen worden. 
13. Het vierde middel, tenslotte, voert aan dat het hof van beroep de eiseres niet wettig,  
d.i. met schending van artikel 26 Kinderontvoeringsverdrag, veroordeelt tot de gerechts -
kosten van de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep.
Dit middel faalt naar recht.
Het artikel 26 [, eerste tot derde lid] Kinderontvoeringsverdrag bepaalt: 
"Iedere centrale autoriteit draagt bij de toepassing van dit Verdrag haar eigen kosten.
De centrale  autoriteit  en de andere openbare diensten van  de Verdragsluitende  Staten 
brengen  geen  kosten  in  rekening  in  verband  met  ingevolge  dit  Verdrag  ingediende 
verzoeken. In het bijzonder mogen zij niet van de verzoeker betaling eisen van de proces-
kosten of,  indien deze zijn gemaakt,  van de kosten veroorzaakt  door bijstand van een 
raadsman. Zij kunnen echter wel betaling verlangen van de kosten die zijn gemaakt of  
zullen worden gemaakt in verband met de terugkeer van het kind.
Een Verdragsluitende Staat kan echter door het in artikel  42 gemaakte  voorbehoud te  
maken,  verklaren dat hij slechts is gehouden tot betaling van de in het voorgaande lid 
bedoelde kosten verbonden aan de bijstand van een raadsman of een juridisch adviseur  
dan wel van de gerechtskosten voor zover deze kosten kunnen worden gedekt door zijn 
stelsel van rechtshulp en rechtsbijstand.
Wanneer de rechterlijke of administratieve autoriteit de terugkeer van het kind gelast of  
een uitspraak doet betreffende het omgangsrecht in verband met dit Verdrag, kan zij, zo 
nodig, de persoon die het kind heeft overgebracht of vastgehouden of die de uitoefening 
van het omgangsrecht heeft verhinderd, verplichten tot de betaling van alle noodzakelijke  
kosten die door of namens de verzoeker zijn gemaakt, in het bijzonder de reiskosten, de 
kosten van juridische vertegenwoordiging van de verzoeker en van de terugkeer van het 
kind, alsmede alle kosten die zijn gemaakt of betalingen die zijn gedaan om vast te stellen 
waar het kind zich bevindt."
Het middel gaat er ten onrechte vanuit dat deze bepaling verhindert dat de gerechtskosten 
van de procedures in eerste aanleg en in graad van hoger beroep ten laste worden gelegd  
van de ouder die het kind heeft overgebracht16. Deze bepaling belet dit niet.

15 "Attendu que le danger physique ou psychique ainsi que la situation intolérable prévus par l'article 
13, alinéa 1 b, de la Convention du 25 octobre 1980, comme cas d'exception au retour d'un enfant illi-
citement déplacé, résultent aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l'en-
fant déplacé que des conditions, nouvelles ou retrouvées dans l'Etat de sa résidence habituelle" (Cass. 
Fr. 21 november 1995, www.incadat.com).
16 Verscheidene beslissingen hebben in toepassing van artikel 26, vierde lid Kinderontvoeringsver -
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14. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.11.0210.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
23 december 2010.
Advocaat-generaal  Guy  Dubrulle  heeft  op  12  oktober  2011  een  conclusie 
neergelegd.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1.  De Centrale  Autoriteit  voert  een  middel  van  niet-ontvankelijkheid van  het 
cassatieberoep  tegen  haar  aan:  ingevolge  de  vrijwillige  tussenkomst  van  de 
verweerder (hierna: de vader) kan de Centrale Autoriteit niet meer namens hem 
optreden. 
Minstens vraagt de Centrale Autoriteit dat het Hof zou vaststellen dat zij geen 
belang meer heeft om in deze zaak op te treden.
2.  Uit  de stukken waarop het  Hof vermag acht te slaan,  blijkt  dat  de eiseres 
veroordeeld  is  in  de  kosten  van  de  verweerster.  Ze  heeft  belang  bij  een 
cassatieberoep tegen deze beslissing.
Het  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  moet  worden 
verworpen.

Eerste middel
3.  Artikel  757,  §2,  12°,  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  gerechtelijke 
procedures betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht 
en bezoekrecht bedoeld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk XIIbis van dat 
wetboek, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, wat de pleidooien en de 
verslagen betreft, in raadkamer verlopen.

drag de ontvoerende ouder veroordeeld tot de kosten van de procedure: zie o.a.: Tribunal civil de l'ar-
ronissement Sarine 17 mei 1999 en 20 december 1999; Obergericht Kanton Zürich 28 januari1997; 
Supreme Court of Kansas 14 juli 2000; Cour d'appel de Reims 2 oktober 2008, allen consulteerbaar  
via www.incadat.com). Bovendien wordt in het toelichtend verslag van Pérez-Vera bij het Kinderont-
voeringsverdrag verduidelijkt dat de mogelijkheid waarin artikel 26, vierde lid voorziet, bedoeld is  
als een soort van afschrikmiddel om parentale kinderontvoeringen te ontmoedigen.
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Uit die bepaling volgt dat de openbare orde niet vereist dat de zaken in openbare 
rechtszitting worden behandeld.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres 
voor  de  appelrechters  heeft  aangevoerd  dat  de  zaak  niet  in  raadkamer  kon 
worden behandeld.
Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede middel
5.  Artikel  821,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  bij  afstand  van 
rechtsvordering de  hoofdeiser,  de eiser  tot  vrijwaring of  de wedereiser  afziet 
zowel van de rechtspleging als van het recht zelf.
Artikel  823,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  afstand  van 
rechtsvordering slechts mogelijk is met betrekking tot een recht dat mag worden 
prijsgegeven en waarover de partij kan beschikken. 
6. De afstand van een verweer tegen een rechtsvordering is geen afstand van 
rechtsvordering in de zin van voormelde wetsbepalingen.
7. Uit het bestreden arrest blijkt dat:
- de beroepen beschikking, nadat deze zegde voor recht dat de overbrenging van 
het  kind  naar  België  door  de  eiseres  ongeoorloofd  was,  de  vordering  tot 
terugbrenging  naar  Florida  afwees  als  ongegrond,  gelet  op  artikel  13  Haags 
Kinderontvoeringsverdrag, 
- de eiseres bij incidenteel beroep de gedeeltelijke hervorming van de beroepen 
beschikking vorderde, "in die zin dat gevraagd werd te zeggen voor recht dat de 
overbrenging van [het kind] naar België niet ongeoorloofd was in de zin van art.  
3 [Haags] Kinderontvoeringsverdrag".
Aldus blijkt  dat  het  incidentele  beroep  van de eiseres  betrekking had op het 
verweer betreffende het  al dan niet geoorloofde karakter  van de overbrenging 
van het kind naar België.
8. Het middel dat ervan uitgaat dat het arrest, door te oordelen dat de afstand 
door  eiseres  van  haar  incidenteel  beroep  kan  worden  gedecreteerd,  een 
ongeoorloofde  afstand  van  rechtsvordering  inhoudt,  kan  niet  worden 
aangenomen.

Derde middel

Eerste onderdeel
9. 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, 
verdragsbepaling of algemene rechtsbeginselen die de openbare orde raken of 
van dwingend recht zijn, 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. Dat  
is hier niet het geval.
Het onderdeel is nieuw en dus niet ontvankelijk.
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Tweede onderdeel
10.  Anders  dan  waarvan  het  onderdeel  uitgaat,  beslist  het  arrest  niet  dat  het 
Kinderrechtenverdrag  niet  primeert  op  het  Kinderontvoeringsverdrag,  maar 
enkel dat het de redenering van de eerste rechter dat het Kinderrechtenverdrag 
zou primeren op het Haagse Kinderontvoeringsverdrag, louter omdat het recenter 
is, niet volgt.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
11. Voor het overige geeft het arrest te kennen dat de integratie van het kind in  
zijn nieuwe omgeving niet van die aard is dat het een ernstig risico inhoudt dat  
het  kind door  zijn  terugkeer  zou worden  blootgesteld  aan  een lichamelijk  of 
geestelijk gevaar, dan wel op enigerlei andere wijze in een ondraaglijke toestand 
wordt gebracht, zoals bedoeld in artikel 13, b), Haags Kinderontvoeringsverdrag. 
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen. 

Vierde middel
12. Artikel 26 Haags Kinderontvoeringsverdrag bepaalt: 
"Iedere centrale  autoriteit draagt bij de toepassing van dit Verdrag haar eigen 
kosten.
De centrale autoriteit en de andere openbare diensten van de Verdragsluitende 
Staten brengen geen kosten in rekening in verband met ingevolge dit Verdrag 
ingediende verzoeken. In het bijzonder mogen zij niet van de verzoeker betaling 
eisen  van  de  proceskosten  of,  indien  deze  zijn  gemaakt,  van  de  kosten 
veroorzaakt  door  bijstand  van  een  raadsman.  Zij  kunnen echter  wel  betaling 
verlangen van de kosten die zijn gemaakt of zullen worden gemaakt in verband 
met de terugkeer van het kind.
Een  Verdragsluitende  Staat  kan  echter  door  het  in  artikel  42  gemaakte 
voorbehoud te maken, verklaren dat hij slechts is gehouden tot betaling van de in 
het voorgaande lid bedoelde kosten verbonden aan de bijstand van een raadsman 
of een juridisch adviseur dan wel van de gerechtskosten voor zover deze kosten 
kunnen worden gedekt door zijn stelsel van rechtshulp en rechtsbijstand.
Wanneer de rechterlijke of administratieve autoriteit de terugkeer van het kind 
gelast  of een uitspraak doet betreffende het  omgangsrecht  in verband met dit 
Verdrag,  kan  zij,  zo  nodig,  de  persoon  die  het  kind  heeft  overgebracht  of 
vastgehouden  of  die  de  uitoefening  van  het  omgangsrecht  heeft  verhinderd, 
verplichten tot de betaling van alle noodzakelijke kosten die door of namens de 
verzoeker zijn gemaakt, in het bijzonder de reiskosten, de kosten van juridische 
vertegenwoordiging van de verzoeker en van de terugkeer van het kind, alsmede 
alle kosten die zijn gemaakt of betalingen die zijn gedaan om vast te stellen waar 
het kind zich bevindt."
13. Anders dan waarvan het middel uitgaat, verhindert deze bepaling niet dat de 
gerechtskosten van de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep ten laste 
worden gelegd van de ouder die het kind heeft overgebracht.
Het middel faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: W. van Eeckhoutte, J. Verbist en A. De Bruyn.

Nr. 616

1° KAMER - 10 november 2011

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - MINIMUM - JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND - RECHTSBIJSTAND - 
TOEPASSELIJKHEID

2º RECHTSBIJSTAND - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - MINIMUM - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Uit de afzonderlijke regelingen en de onderscheiden aard van de kosten waarvoor  
tweedelijns  juridische bijstand en rechtsbijstand wordt verleend, volgt  dat de afwijkende  
regeling van artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op de in  
het ongelijk gestelde partij die enkel rechtsbijstand geniet.  (Artt. 508/1 e.v., 664 en 1022, 
vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(C. T. DUCATILLON nv e.a.)

ARREST

(AR C.11.0456.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
18 oktober 2010.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
1. Krachtens artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek wordt, indien de in 
het  ongelijk  gestelde  partij  van  de  tweedelijns  juridische  bijstand  geniet,  de 
rechtsplegingsvergoeding  vastgelegd  op  het  door  de  Koning  vastgestelde 
minimum, tenzij in geval van kennelijk onredelijke situatie; de rechter motiveert 
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in het bijzonder zijn beslissing op dat punt.
2.  De  artikelen  508/1  e.v.  Gerechtelijk  Wetboek  regelen  de  juridische 
tweedelijnsbijstand.  De  artikelen  664  e.v.  Gerechtelijk  Wetboek  regelen  de 
rechtsbijstand.
3.  Uit  deze afzonderlijke regelingen  en de onderscheiden  aard  van de kosten 
waarvoor tweedelijns juridische bijstand en rechtsbijstand wordt verleend, volgt 
dat de afwijkende regeling van artikel  1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek 
niet  van  toepassing  is  op  de  in  het  ongelijk  gestelde  partij  die  enkel 
rechtsbijstand geniet.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

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

10  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: C. De Baets.

Nr. 617

1° KAMER - 10 november 2011

MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAAR - LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - DIPLOMA - 
GELIJKWAARDIGHEID - BEOORDELING DOOR DE KAMER VAN BEROEP

Wanneer geen onder artikel 5, §1, 1°, a) van het KB van 6 september 1993 tot bescherming  
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar vermeld  
diploma voorhanden is dient de kamer van beroep de gelijkwaardigheid van een getuig-
schrift, diploma of opleidingstitel te toetsen aan een onder a) vermeld diploma of aan de  
voorwaarden vermeld onder c), d) en e) van voormeld artikel.  (Art. 5, §1, 1°, KB 6 sept. 
1993; Art. 4, KB 3 juni 2007)

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

ARREST

(AR D.11.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de kamer van beroep van 
het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 22 december 2010.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
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De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
1. Krachtens artikel 4 van het stagereglement, goedgekeurd bij artikel 1 van het  
KB  van  3  juni  2007  tot  goedkeuring  van  het  stagereglement  van  het 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, voegt de kandidaat-stagiair tot staving 
van zijn aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagiairs die bij de kamer 
wordt ingediend, bij zijn dossier een kopie van een diploma, bedoeld in artikel 5 
van het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de 
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (hierna: KB 6 september 1993) 
of van documenten die een beroepservaring als vastgoedmakelaar bewijzen in de 
zin  van  artikel  17,  §7  of  §8,  van  de  kaderwet  van  1  maart  1976  tot  
reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening 
van de dienstverlenende intellectuele beroepen.
2. Krachtens artikel 5, §1, 1°, KB 6 september 1993 moeten de titularissen van 
het gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar houder zijn van een onder a) 
vermeld diploma, van een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een van deze 
onder a) vermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de 
Staat  of  van een  Gemeenschap (b)  of  van  een  diploma of  opleidingstitel  die  
voldoet aan de voorwaarden gesteld onder c) tot en met e) van dit artikel.

3. Hieruit volgt dat, wanneer geen onder a) vermeld diploma voorhanden is, de 
kamer  van  beroep  de  gelijkwaardigheid  van  een  getuigschrift,  diploma  of 
opleidingstitel dient te toetsen aan een onder a) vermeld diploma (artikel 5, §1, 
1°, punt b), KB 6 september 1993) of aan de voorwaarden vermeld onder c), d) 
als e) van voormeld artikel.

4. Met de in het middel weergegeven motieven oordelen de appelrechters dat het 
door de verweerder voorgelegde diploma gelijkwaardig is aan een van de in a) 
van voormeld artikel vermelde akte, waarin b) voorziet.

5. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters de gelijkwaardigheid 
van  het  diploma  hebben  beoordeeld  zonder  na  te  gaan  of  de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 5, §1, 1°, b), tot en met e), KB 6 september 
1993, vervuld zijn, mist het feitelijke grondslag.

6.  In  zoverre  het  middel  ervan  uitgaat  dat  de  kamer  van  beroep  enkel  de 
gelijkwaardigheid  vermag  na  te  gaan  met  een  diploma,  getuigschrift  of 
opleidingstitel zoals vermeld in artikel 5, §1, 1°, b), tot en met e), van voormeld  
KB, met uitzondering van de gelijkwaardigheid aan de diploma's vermeld in a), 
faalt het naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.

10  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: G. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: L. De Gryse.

Nr. 618

2° KAMER - 15 november 2011

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR EEN ANDER 
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG - OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN - STRAFZAKEN - VERZOEK TOT VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR EEN 
ANDER RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG - OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

1º en 2° De rechter die, wegens de omstandigheden van de zaak, in toepassing van artikel  
23, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken verklaart dat hij niet kan ingaan op het verzoek van  
een of meer beklaagden om de zaak naar een gerecht van dezelfde rang te verwijzen,  
beoordeelt die omstandigheden in feite en derhalve onaantastbaar; het Hof gaat alleen na 
of  de  rechter  uit  zijn  vaststellingen  geen  gevolgen  afleidt  die  daarmee  geen  verband  
houden of op grond daarvan niet kunnen worden aangenomen1.

(D.)

ARREST

(AR P.11.0563.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Brugge van 16 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling

Tweede onderdeel 
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 23, derde en vierde lid, Taalwet 
Gerechtszaken: het bestreden vonnis wijst eisers verzoek om de rechtspleging in 

1 Cass. 3 maart 1999, AR P.99.0148.F, AC, 1999, nr. 128.
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het Duits te laten geschieden af wegens omstandigheden die niet eigen zijn aan 
de zaak, maar die voor alle zaken gelden.
2. De rechter die,  wegens de omstandigheden van de zaak, in toepassing van 
artikel 23, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken verklaart dat hij niet kan ingaan op 
het  verzoek  van  een  of  meer  beklaagden  om de  zaak  naar  een  gerecht  van 
dezelfde rang te verwijzen, beoordeelt die omstandigheden in feite en derhalve 
onaantastbaar.
Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt  
die daarmee  geen  verband  houden of  op  grond  daarvan  niet  kunnen worden 
aangenomen. 
3.  In  zoverre  het  onderdeel  opkomt  tegen  het  oordeel  in  feite  van  de 
appelrechters, is het niet ontvankelijk. 
4. Het bestreden vonnis wijst eisers verzoek om de zaak te verwijzen naar een 
gerecht van dezelfde rang met het Duits als taal van de rechtspleging af onder 
meer op de grond dat het een zaak betreft waar korte verjaringstermijnen spelen. 
Met die zelfstandige reden verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht. 
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. In  zoverre het onderdeel  betrekking heeft  op de overige redenen op grond 
waarvan de appelrechters eisers verzoek hebben afgewezen, is het gericht tegen 
overtollige redenen. 
In zoverre kan het onderdeel, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden en is het  
niet ontvankelijk.

Eerste onderdeel
6. Het  onderdeel  voert  schending aan van artikel  43quinquies,  §1, eerste  lid, 
Taalwet  Gerechtszaken:  de  appelrechters  wijzen  eisers  verzoek  om  de 
rechtspleging in het Duits te laten geschieden af op grond dat zij de Duitse taal  
voldoende  machtig  zijn  om  de  eiser  te  begrijpen,  terwijl  niet  blijkt  dat  zij 
geslaagd zijn in het examen waaruit de kennis van die andere taal blijkt.
7. Het onderdeel  is  geheel  afgeleid uit de vergeefs  met het  tweede onderdeel  
aangevoerde onwettigheid en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. 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.

15  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: E.  Goethals, 
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: M. De Swaef, eerste advocaat-generaal – 
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Advocaat: D. Barth, Eupen.

Nr. 619

2° KAMER - 16 november 2011

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - POLITIE - PARTICULIER

2º POLITIE - AANHOUDING - PARTICULIER

1º en 2° Een politieagent is niet de enige die iemand kan vasthouden1.  (Art. 1, 3°, Voorlo-
pige Hechteniswet)

(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0955.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Bergen van 12 april 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

Tweede en derde middel samen
De eiser voert aan dat de appelrechters de strafvordering niet ontvankelijk en de 
processen-verbaal nietig hadden moeten verklaren, op grond dat de rechtspleging 
haar oorsprong vindt in een onregelmatig ingrijpen van twee stadswachten die 
hun bevoegdheden te buiten zijn gegaan door zijn voertuig te achtervolgen, het 
vervolgens  tot  stilstand  te  brengen  en  hem fysiek  te  dwingen  ter  plaatse  te 
blijven.
In  zoverre  het  tweede  middel  aanvoert  dat  de  stadswachten  zijn  opgetreden 
buiten het grondgebied van hun gemeente waar zij hun taken uitoefenden en dat 
zij daden hebben gesteld die zijn voorbehouden aan bevoegde personen, door de 
eiser aanwijzingen te geven in de zin van artikel 11 Wegverkeerswet, vereist dit 
het onderzoek van feitelijke gegevens, wat niet tot de bevoegdheid van het Hof 
behoort, en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Het is eveneens niet ontvankelijk, bij gebrek aan nauwkeurigheid, in zoverre het 

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 619.
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niet vermeldt welke bepalingen van de Wet Politieambt de appelrechters zouden 
geschonden hebben.
Krachtens  artikel  1,  3°,  Voorlopige  Hechteniswet,  geeft  iedere  particulier  die 
iemand vasthoudt die op heterdaad werd betrapt, de feiten onverwijld aan bij een 
agent van de openbare macht.
Die  bepaling  schendt  noch  de  artikelen  12  en  22  Grondwet,  noch  artikel  8 
EVRM.
In zoverre het tweede middel aanvoert dat alleen een agent van een politiedienst 
iemand, zelfs maar voorlopig, kan aanhouden, faalt het naar recht.
De  appelrechters  wijzen  erop  dat  de  eiser  nergens  in  zijn  verklaring  had 
aangevoerd dat een ander voertuig hem zou achtervolgd hebben. Zij oordelen dat 
de  betrokken  stadswachten  alleen  hun  burgerplicht  hebben  vervuld,  zonder 
daarbij  hun hoedanigheid te vermelden,  door te pogen te verhinderen dat  een 
bestuurder wiens staat van dronkenschap zij hadden opgemerkt, zou verderrijden 
op de openbare weg en de overige weggebruikers in gevaar zou brengen. Het 
vonnis  vermeldt  ook  dat,  hoewel  die  agenten  de  eiser  de  sleutels  van  zijn 
voertuig hebben afgenomen in afwachting van de komst van de vooraf door één 
van hen opgeroepen politiediensten, dit initiatief gerechtvaardigd was door het 
onverantwoordelijk gedrag van die bestuurder, die nog verschillende kilometers 
zijn weg heeft vervolgd, waarbij hij twee ongevallen heeft veroorzaakt, en niet 
geaarzeld heeft het leven van de andere weggebruikers in gevaar te brengen. Ten 
slotte  preciseert  het  vonnis  dat  bij  aankomst  van  de  politie  de  gebruikelijke 
onderzoeksverrichtingen hebben plaatsgevonden, waaronder het verhoor van die 
agenten in hun hoedanigheid van getuigen.
Met  die  overwegingen  omkleden  de  appelrechters  hun  beslissing  om  de 
vervolging ontvankelijk te verklaren regelmatig met redenen en verantwoorden 
ze naar recht.
De middelen kunnen in zoverre 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,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: ridder  de  Codt,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: B.  Dejemeppe  –  Gelijkluidende  conclusie: J.-F.  Leclercq,  procureur-
generaal – Advocaat: V. Di Zenzo, Bergen.
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Nr. 620

1° KAMER - 17 november 2011

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG - VONNIS DAT EEN VORDERING ONTVANKELIJK 
VERKLAART - RECHTER IN HOGER BEROEP - HEROPENING VAN HET DEBAT - VOOR HET OORDEEL 
OVER DE GROND VAN DE ZAAK - HOGER BEROEP NIET GEGROND VERKLAARD - BEOORDELING

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - DRAAGWIJDTE - BEPERKING

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - ONBEPERKT HOGER BEROEP - GEVOLG

1º De rechter die uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen een vonnis dat een  
vordering ontvankelijk verklaart en vooraleer te oordelen over de grond het debat heropent,  
en die dit hoger beroep niet gegrond verklaart, moet zelf oordelen over de grond van het  
geschil. (Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

2º De partijen kunnen door het hoger beroep en het incidenteel beroep de grenzen bepalen  
waarbinnen de appelrechter  uitspraak moet  doen over de betwisting die aan de eerste  
rechter is voorgelegd1. (Art. 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

3º Ingeval van een onbeperkt hoger beroep is de zaak in haar geheel aanhangig bij de  
rechter in hoger beroep; hij moet er dan ook uitspraak over doen2.  (Art. 1068, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek)

(THOMAS DE RUDDER cva T. THE STING bvba)

ARREST

(AR C.10.0453.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van koophandel te Antwerpen van 18 april 2008.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1 Zie Cass. 28 sept. 2009, AR S.09.0012.F, AC, 2009, nr. 532.
2 Zie Cass. 10 jan. 2003, AR C.01.0546.N, AC, 2003, nr. 24.
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1. Luidens artikel 1068 Gerechtelijk wetboek maakt een hoger beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig 
bij de rechter in hoger beroep. 
Deze  verwijst  de  zaak  alleen  dan  naar  de  eerste  rechter,  indien  hij,  zelfs 
gedeeltelijk,  een  in  het  aangevochten  vonnis  bevolen  onderzoeksmaatregel 
bevestigt.
2. Hieruit volgt dat de rechter die uitspraak moet doen over het hoger beroep 
tegen  het  vonnis  dat  een  vordering  ontvankelijk  verklaart  en  vooraleer  te 
oordelen over de grond het debat heropent, en die dit hoger beroep niet gegrond 
verklaart, zelf moet oordelen over de grond van het geschil.
3. De partijen kunnen weliswaar door het hoger beroep en het incidenteel beroep 
de grenzen  bepalen  waarbinnen de  appelrechter  uitspraak  moet  doen over  de 
betwisting die aan de eerste rechter is voorgelegd.
4. Uit dit alles volgt dat in geval van een onbeperkt hoger beroep de zaak in haar 
geheel bij de rechter in hoger beroep aanhangig is. Hij moet er dan ook uitspraak 
over doen. 
5. De appelrechters beslissen dat zij geen rechtsmacht hebben om te oordelen 
over  de grond van het  geschil,  omdat  de eiser  geen  incidenteel  beroep  heeft 
ingesteld. Aldus schenden ze artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.

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

Verwijzing
7. De rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend in hoger beroep, die ten 
onrechte  de  grond  van  de  zaak  niet  heeft  behandeld,  kan  de  zaak  verder 
beoordelen. Er is dus geen aanleiding tot verwijzing.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  de appelrechters  oordelen dat  hun 
rechtsmacht is uitgeput en uitspraak doen over de kosten.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter over.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.

16 november 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
E. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaat: J. 
Verbist.
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Nr. 621

1° KAMER - 17 november 2011

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BASISBEDRAG - BEPALING - BEDRAG VAN 
DE VORDERING - BEGRIP - WIJZIGING IN DE LOOP VAN HET GEDING

Ingeval van wijziging van de vordering in de loop van het geding wordt het basisbedrag van  
de rechtsplegingsvergoeding bepaald door het  bedrag van de vordering  zoals  dit  in  de  
laatste conclusie in die aanleg wordt gevorderd. (Artt. 557, 618, 1017,eerste lid, 1018,eerste 
lid, 6° en 1022, Gerechtelijk Wetboek; Artt. 1, tweede lid, en 2, eerste en tweede lid, KB 26 
okt. 2007)

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

ARREST

(AR C.10.0497.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 26 april 2010.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
1.  Krachtens  artikel  1017,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  verwijst  ieder 
eindvonnis,  zelfs  ambtshalve,  de  in  het  ongelijk  gestelde  partij  in  de  kosten, 
onverminderd  de  overeenkomst  tussen  partijen,  die het  eventueel  bekrachtigt, 
tenzij bijzondere wetten anders bepalen.
Ingevolge artikel 1018, eerste lid, 6°, Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten 
onder  meer  de  rechtsplegingsvergoeding,  zoals  bepaald  in  artikel  1022 
Gerechtelijk Wetboek.
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 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en 
de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat  (hierna:  KB 26 oktober 
2007), bepaalt in artikel 1, tweede lid, dat de bedragen worden vastgesteld per 
aanleg.
Luidens artikel 2, eerste lid, KB 26 oktober 2007 wordt, voor de geschillen die 
betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen, het basisbedrag van de 
rechtsplegingsvergoeding onder meer vastgesteld als volgt: 
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- waarde geschil van 60.000,01 euro tot 100.000,00 euro: 3.000,00 euro;
- waarde geschil van 500.000,01 euro tot 1.000.000,00 euro: 10.000,00 euro.
2. Artikel 2, tweede lid, KB 26 oktober 2007 bepaalt dat voor de toepassing van 
dit  artikel  het  bedrag  van  de  vordering  vastgesteld  wordt  overeenkomstig  de 
artikelen 557 tot 562 en 618 Gerechtelijk Wetboek in verband met de bepaling 
van de bevoegdheid en de aanleg.
Artikel  557  Gerechtelijk  Wetboek  preciseert  dat  onder  het  bedrag  van  de 
vordering wordt verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist,  met 
uitsluiting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten alsook van de 
dwangsommen.
Artikel 618 Gerechtelijk Wetboek preciseert dat indien de vordering in de loop 
van het geding gewijzigd is, de aanleg wordt bepaald door de som die in de 
laatste conclusie wordt gevorderd.
3. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat, ingeval van wijziging van de 
vordering  in  de  loop  van  het  geding,  het  basisbedrag  van  de 
rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald door het bedrag van de vordering zoals 
dit in de laatste conclusie in die aanleg wordt gevorderd.
4.  In  zoverre  het  onderdeel  ervan  uitgaat  dat,  ingeval  van  hoger  beroep,  het 
bedrag  van  de  laatste  conclusie  in  hoger  beroep  het  basisbedrag  van  de 
rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg bepaalt, faalt het naar recht.
5.  Uit  de stukken waarop  het  Hof vermag acht  te  slaan,  blijkt  dat  de vierde 
verweerster  de  appelrechters  heeft  verzocht  de  eiser  te  veroordelen  tot  de 
gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg te vereffenen op 
10.000,00 euro en dat de eiser de vereffening van die rechtsplegingsvergoeding 
op 10.000,00 euro niet heeft betwist.
6.  In  zoverre  het  middel  de  appelrechters  verwijt  bij  de  vereffening  van  de 
rechtsplegingsvergoeding  in  eerste  aanleg  geen  rekening  te  hebben gehouden 
met het bedrag dat in de laatste conclusie van de eiser werd gevorderd, is het 
nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.

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

17 november 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
B. Deconinck –  Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal –  Advocaat: 
H. Geinger.

Nr. 622

1° KAMER - 17 november 2011
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1º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - HOOFDELIJKHEID - GEVOLG - BEGRIP

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — 
ONSPLITSBARE ZAKEN - HOOFDELIJKHEID - GEVOLG - BEGRIP

3º VERVOER — PERSONENVERVOER - LUCHTVERVOER - VERDRAG VAN WARSCHAU 
VAN 12 OKTOBER 1929 - BELGISCH GRONDGEBIED - TOEPASSELIJKHEID - PARACHUTESPRINGEN

1º en 2° De omstandigheid dat de eiseres en de verweerder hoofdelijk werden veroordeeld  
tot het vergoeden van de schade van de verweerster en tot het betalen van de kosten, heeft  
niet tot gevolg dat het geschil onsplitsbaar is, daar, bij behoud van de veroordeling van de  
ene en hervorming van de veroordeling van de andere, de gezamenlijke tenuitvoerlegging  
van die onderscheiden beslissingen materieel niet onmogelijk is1. (Artt. 31 en 1084, Gerech-
telijk Wetboek)

3º Een vervoer tegen betaling van personen met luchtvaartuigen op het Belgisch grondge-
bied valt onder de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Warschau ongeacht  
wanneer de passagier het luchtvaartuig verlaat2. (Artt. 1 en 2, Internationaal Verdrag 12 okt. 
1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalinge inzake het internationaal luchtvervoer, 
getekend te Warschau)

(PARACENTRUM VLAANDEREN FLANDERS SKYDIVE CENTER vzw T. B. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal G. Dubrulle: 
1. Het bestreden arrest veroordeelt de eiseres en de verweerder solidair tot betaling van  
een schadevergoeding aan de verweerster, die verwondingen opliep bij het neerstorten van 
het  vliegtuig,  bestuurd door  de  verweerder,  van  waaruit  ze,  samen  met  negen  andere 
personen, een parachutesprong zou maken.  De eiseres werd veroordeeld tot vrijwaring 
van verweerder. Beide verweerders waren lid van de eiseres.
2. De verweerder voert terecht een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatiebe-
roep aan, in zoverre het tegen hem gericht is, daar het hem werd betekend meer dan drie  
maanden nadat het bestreden arrest op zijn verzoek aan de eiseres, d.i. op 17 mei 2010,  
werd betekend, namelijk op 20 augustus 2010. 
De voorziening is buiten de in artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalde  
termijn van drie maanden ingesteld en dus niet ontvankelijk.
3. Ook de verweerster voert aan dat het cassatieberoep in zoverre het tegen haar gericht is,  
niet  ontvankelijk  is,  daar  het  haar  werd  betekend  meer  dan  drie  maanden  nadat  het  
bestreden arrest haar ten verzoeke van de verweerder, d.i. op 17 mei 2010, werd betekend, 
namelijk op 20 en 23 augustus 2010 en de eiseres en de verweerder hoofdelijk werden 
veroordeeld tot het vergoeden van haar schade en het betalen van de kosten en het geschil 
derhalve onsplitsbaar is.
De verweerster  heeft  zelf op 26 mei 2010 het bestreden arrest laten betekenen aan de  
eiseres en de verweerder. 
De verweerster erkent dat de betekening van de bestreden beslissing de cassatietermijn in 
de regel enkel doet ingaan ten gunste van de partij die de betekening heeft laten doen 3, d.i. 
dus als eerste de verweerder, doch ze stelt dat ze beroep kan doen op de uitzondering op 
die regel, namelijk wegens de onsplitsbaarheid van het geschil.
Het  artikel  1084,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  inderdaad dat,  wanneer  het 
geschil onsplitsbaar is, de voorziening moet worden gericht tegen alle bij de bestreden 
beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser.

1 Zie de concl. van het OM.
2 Zie de (strijdige) concl. van het OM.
3 Cass. 14 juni 1996, AR C.95.0265.F, AC 1996, nr. 236.
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Daaruit volgt  dus dat ieder van de partijen tegen wie het cassatieberoep moet  worden  
ingesteld, zich kan beroepen op de betekening die door een van hen aan de eiser is gedaan  
om de termijn voor het cassatieberoep te doen ingaan4.
De  verweerster  zou  zich  dus  op  de  betekening  door  de  verweerder  kunnen  beroepen 
ingeval het geschil onsplitsbaar is. Dit is evenwel niet het geval.
Krachtens  het  artikel  31  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  het  geschil  immers  enkel  
onsplitsbaar in de zin van het artikel 1084, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging  
van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou 
zijn.
Welnu, de omstandigheid dat de eiseres en de verweerder hoofdelijk werden veroordeeld 
tot het vergoeden van de schade van de verweerster en tot het betalen van de kosten, heeft 
niet tot gevolg dat het geschil onsplitsbaar is, daar, bij behoud van de veroordeling van de  
ene en hervorming van de veroordeling van de andere, de gezamenlijke tenuitvoerlegging  
van die onderscheiden beslissingen materieel niet onmogelijk zou zijn5.
Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep dient te worden verworpen.
4. Het eerste middel is gericht tegen de beslissing dat de aansprakelijkheidsvordering van 
de verweerster en de vrijwaringvordering van de verweerder tegen de eiseres niet verjaard  
zijn, bij toepassing van artikel 29 van het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 tot 
het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, zoals  
gewijzigd  door  het  Protocol  van  's-Gravenhage,  ondertekend  op  28  september  1955, 
krachtens hetwelk  de rechtsvordering terzake van de aansprakelijkheid,  op straffe  van 
verval,  moet  worden  ingesteld  binnen  een  termijn  van  twee  jaar,  te  rekenen  van  de 
aankomst ter bestemming. Het arrest past de verjaringstermijn van gemeenrecht toe, d.i. 
vijf jaar. 
Het eerste onderdeel voert aan dat het arrest geen onderscheid mocht maken tussen een 
"verticale" en een "horizontale" verplaatsing van het luchtvaartuig en niet mocht beslissen 
dat het enkel op een bepaalde hoogte brengen van valschermspringers om hen toe te laten 
een sprong uit  te  voeren geen vervoer  is in  de zin van  het verdrag,  daar,  volgens  de  
eiseres, het verdrag op elk vervoer van toepassing is.
Krachtens  zijn  artikel  1  is  dit  verdrag  toepasselijk  op  alle  internationale  vervoer  van 
personen, bagage of goederen, dat met luchtvaartuigen tegen betaling plaats heeft.  Het  
vervoer is eveneens toepasselijk op het kosteloos vervoer met luchtvaartuigen, door een 
luchtvervoersonderneming bewerkstelligd.
Krachtens zijn artikel 2 wordt onder "internationaal vervoer" in de zin van dit verdrag 
verstaan  alle  vervoer,  waarbij  volgens  de  overeenkomst  tussen  partijen  de  plaats  van 
vertrek en de plaats van bestemming, zij er al dan niet onderbreking van het vervoer of 
overlading,  gelegen zijn op het grondgebied van twee Hoge Verdragsluitende Partijen,  
hetzij op het grondgebied van een enkele Hoge Verdragsluitende Partij indien een tussen-
landing wordt voorzien binnen het grondgebied van een andere Staat, zelfs indien deze 
Staat geen Hoge Verdragsluitende Partij is. Het vervoer, zonder een zodanige tussenlan-
ding, tussen twee punten binnen het grondgebied van een enkele Hoge Verdragsluitende  
Partij wordt niet beschouwd als internationaal in de zin van dit Verdrag.
Krachtens artikel 2 van de wet van 30 juli 1963 houdende goedkeuring van het op 28 
september  1955  te  's-Gravenhage  ondertekend  Protocol  tot  wijziging  van  het  op  12 
oktober 1929 te Warschau ondertekende Verdrag tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale luchtvervoer,  zijn de bepalingen van het Protocol  
toepasselijk op elk vervoer van personen, bagage of goederen in de voorwaarden bij het  

4 Cass. 10 mei 2004, AR C.98.0513.F, AC 2004, nr. 245.
5 Zie o.m. Cass. 18 december 1987, AR 5543, AC 1987-88, 523.
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Verdrag  voorzien,  zelfs  zo  het  vertrekpunt  en  het  punt  van  bestemming  op  Belgisch 
grondgebied zijn gelegen.
5.  Het  onderdeel  dat  geheel  ervan  uitgaat  dat  voor  de toepasselijkheid  van  voormeld 
verdrag er sprake is van een (lucht)vervoer dankzij een vervoermiddel zodra een persoon 
tot op een bepaalde hoogte verplaatst wordt om te springen faalt,  gelet op deze bepa -
lingen, naar recht.
6.  Overigens  bepaalt  het  verdrag  de  voorwaarden  van  de  vervoerovereenkomst.  Het 
vervoer  is  dus  het  enige  of  althans het  belangrijkste  voorwerp  van  de  overeenkomst. 
Wanneer niet de verplaatsing het voornaamste voorwerp is van de overeenkomst, maar 
wel, bv., een proef- of leervlucht, waarbij de verplaatsing slechts bijkomstig is, dan vallen 
deze overeenkomsten niet onder de toepassing van het verdrag6. 
Bij valschermspringen is het vervoer, zij het noodzakelijk, ondergeschikt aan het doel: de 
sprong.
Waar - zoals ook in de "ontwikkelingen" bij de voorziening - verwezen wordt naar de 
Franse rechtspraak volgens  welke  een "circulaire"  vlucht  onder de toepassing van  het  
verdrag kan vallen, heeft dit betrekking op de aard van het luchtvaartuig7.
(...)
Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.10.0516.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 3 februari 2010.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSTIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift, drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1 en 29 Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929, zoals gewijzigd te 's-
Gravenhage door het Protocol van 28 september 1955, bekrachtigd bij de wet van 30 juli  
1963, houdende de overeenkomst tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake  
het internationaal luchtvervoer;
- de artikelen 1779, 1782 tot en met 1786 alsmede 2262bis Burgerlijk wetboek.
Aangevochten beslissing en motieven
Om te beslissen dat de aansprakelijkheidsvordering van het slachtoffer B. tegen de vzw  
noch immers de vordering in vrijwaring van V. tegen de vzw verjaard zijn, bij toepassing  
van de tweejarige vervaltermijn van artikel 29 van het  Verdrag van Warschau,  zoals  

6 J. NAVEAU, M. GODFROID en P. FRÜHLING, Précis de droit aérien, Bruylant, Brussel, 2006, nrs. 195 en 
196; F. PONET, Le transport aérien, Story-Scientia, 11, nr. 30, beide met verwijzing naar de Franse 
cassatierechtspraak.
7 J. NAVEAU, M. GODFROID en P. FRÜHLING, Précis de droit aérien, Bruylant, Brussel, 2006, nr. 196: 
"parapente" of "deltaplane".
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gewijzigd  te  's-Gravenhage,  en  van  toepassing  in  België  op  niet-internationaal  
luchtvervoer,  zoals  aangevoerd  door  de  eiseres,  stelt  het  arrest  vast  dat  de  eerste  
vordering  niet  verjaard  is  daar  deze  binnen  de  vijf  jaar  werd  ingesteld  en  dat  de  
vordering in vrijwaring evenmin verjaard is, nu de verjaringstermijn daarvan slechts kan  
aanvangen vanaf de instelling van de hoofdvordering. Deze beslissing steunt op volgende  
motieven: 
"de toepassing van die verdragen veronderstelt dat er sprake is van vervoer van personen  
met luchtvaartuigen, hetgeen impliceert dat een horizontale verplaatsing gemaakt wordt  
van de ene plaats naar de andere. De voorstelling van de zaken als zouden die verdragen  
ook  een  vervoer  in  verticale  zin  beogen  (het  brengen  van  parachutisten  tot  op  een  
bepaalde hoogte van waaruit zij uit het vliegtuig kunnen springen) vindt geen steun in de  
verdragen,  die slechts van toepassing zijn als het vertrekpunt en het aankomstpunt in  
verschillende landen liggen.
De omstandigheid dat de Belgische wet die verdragen ook toepasbaar maakt als zowel  
vertrek-  als  aankomstplaats  in  België  ligt,  wijzigt  in  geen  enkele  zin  het  feit  dat  de  
verdragopstellende partijen uitsluitend vervoer in horizontale zin hebben willen regelen.
De  vzw  Paracentrum  Vlaanderen  organiseerde  geen  vervoer,  zij  organiseerde  
parachutesprongen. Geen enkele van de deelnemers had de bedoeling zich te verplaatsen,  
zij wilden parachutespringen."
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel  1  van  het  bovenvermelde  verdrag  van  Warschau  van  12  oktober  1929,  zoals  
gewijzigd  te  's-Gravenhage  stelt:  "Dit  verdrag  is  toepasselijk  op  alle  internationaal  
vervoer van personen, bagage of goederen, dat met luchtvaartuigen tegen betaling plaats  
heeft. Het vervoer is eveneens toepasselijk op het kosteloos vervoer met luchtvaartuigen  
bewerkstelligd door een luchtvervoersonderneming".
Artikel 2 van de Belgische wetten van 7 april 1936 en 30 juli 1963 maakt deze regel  
toepasbaar op "elk vervoer van personen, bagage of goederen in de voorwaarden bij het  
Verdrag  voorzien,  zelfs  zo  het  vertrekpunt  en  het  punt  van  bestemming  op  Belgisch  
grondgebied zijn gelegen".
Uit  de  twee  bovenvermelde  bepalingen  volgt  ontegensprekelijk  dat  elk  vervoer  van  
personen met luchtvaartuigen dat tegen betaling op het Belgisch grondgebied plaats heeft  
van rechtswege onder de toepassing valt van het Verdrag van Warschau, zoals gewijzigd  
te 's-Gravenhage op 28 september 1955, en waarin een vervaltermijn van twee jaar wordt  
voorzien voor elke vordering tot vergoeding van de schade geleden door een passagier  
tijdens het luchtvervoer zoals omschreven in artikel 17 van bovenvermeld Verdrag.
In strijd met wat het arrest oordeelt, dient er geen onderscheid te worden gemaakt tussen  
een "verticale" en "horizontale" verplaatsing maar is er sprake van een vervoer zodra  
een  persoon  verplaatst  wordt  dankzij  een  vervoermiddel.  Het  brengen  van  
valschermspringers vanuit een luchthaven, punt van vertrek, tot op een bepaalde hoogte  
om te  kunnen springen  maakt  een  vervoer uit  in  de zin van zowel  artikel  1  van  het  
bovenvermelde  Verdrag  zoals  gewijzigd  te  's-Gravenhage  als  bij  toepassing  van  het  
gemeen recht zoals gesteld in de artikelen 1779, 1782 en volgende Burgerlijk Wetboek  
zodat het neerstorten van het vliegtuig met de valschermspringers aan boord van het  
luchtvaartuig wel een ongeval is die zich tijdens het vervoer voordeed (schending van  
artikel 1 van het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te 's-Gravenhage alsmede van de  
artikelen 1779, 1782 tot en met 1786 Burgerlijk wetboek, zijnde de bepalingen inzake niet  
commercieel vervoer, en van artikel 29 van het Verdrag in zoverre het arrest onterecht de  
toepassing  ervan  verwerpt  en  van  artikel  2262bis  Burgerlijk  wetboek  waarvan  het  
onterecht toepassing maakt voor de bepaling van de toepasselijke verjaringstermijn).
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(...)
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 14 van de wet op Verenigingen en Stichtingen van 27 juni 1921, voorziet dat: "De  
vereniging  is  aansprakelijk  voor  de fouten  die  kunnen worden  toegerekend aan haar  
aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt".
Uit artikel 1384, lid 3, Burgerlijk Wetboek volgt dat: "De meesters en zij die anderen  
aanstellen  zijn  aansprakelijk  voor  de  schade  door  hun  dienstboden  en  aangestelden  
veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben".
Voor de toepassing van zowel artikel 14 van de wet van 27 juni 1921 als van artikel 1384,  
lid 3, Burgerlijk Wetboek is vereist dat tussen de dader en de aansteller een band van  
aanstelling of ondergeschiktheid bestaat.
Uit  de enkele  vaststelling dat  "vzw Paracentrum Vlaanderen had haar bestuurslid  B.  
afgevaardigd als verantwoordelijke vliegactiviteiten teneinde de verschillende vluchten te  
coördineren en te zorgen dat alles gesmeerd liep heeft het arrest niet wettelijk afgeleid  
dat B. dus namens de vzw Paracentrum Vlaanderen gezag, leiding en toezicht had op  
eenieder die  meewerkte  aan de realisatie  van het  evenement"  zoals  V.  als  vrijwillige  
piloot van het vliegtuig van de vzw Paracentrum Vlaanderen (schending van artikel 14  
van de wet van 27 juni 1921 alsmede van artikel 1384, lid 3, Burgerlijk Wetboek) des te  
meer dat,  overeenkomstig artikel  4,  §1,  van het K.B.  van 15 september 1994 over de  
Vliegverkeersregelen,  de piloot van een vliegtuig gezag heeft  op het  gebruik  van zijn  
luchtvaartuig.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  De  verweerder  voert  een  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het 
cassatieberoep aan: het cassatieberoep tegen hem is laattijdig.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder  
op 17 mei 2010 het bestreden arrest heeft laten betekenen aan de eiseres en de 
verweerster.
Het  cassatieberoep  dat  op 20 augustus  2010 is  betekend,  is  krachtens  artikel 
1073,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek,  laattijdig  en  dus  niet  ontvankelijk  in 
zoverre het tegen de verweerder is gericht.
Dit middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep is gegrond.
3. De verweerster voert eveneens een middel van niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep aan: het cassatieberoep tegen haar is laattijdig; het werd ingesteld 
meer  dan  drie  maanden  nadat  de  verweerder  het  bestreden  arrest  heeft  laten 
betekenen aan de eiseres en aan haar; het bestreden arrest veroordeelt de eiseres 
en  de verweerder  hoofdelijk  tot  de betaling van vergoedingen;  het  geschil  is 
volgens haar dus onsplitsbaar.
4. Krachtens artikel 1084, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek moet, wanneer het 
geschil onsplitsbaar is, de voorziening worden gericht tegen alle bij de bestreden 
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beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser.
Uit die regel volgt dat ieder van de partijen tegen wie het cassatieberoep moet 
worden ingesteld, zich kan beroepen op de betekening die door een van hen aan 
de eiser is gedaan om de termijn voor het cassatieberoep te doen ingaan.
5. Krachtens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar in 
de  zin  van  het  artikel  1084  van  dit  wetboek,  wanneer  de  gezamenlijke 
tenuitvoerlegging  van  de  onderscheiden  beslissingen  waartoe  het  aanleiding 
geeft, materieel onmogelijk is.
6.  De  omstandigheid  dat  de  eiseres  en  de  verweerder  hoofdelijk  werden 
veroordeeld  tot  het  vergoeden  van  de  schade  van  de  verweerster  en  tot  het 
betalen van de kosten, heeft niet tot gevolg dat het geschil onsplitsbaar is, daar,  
bij behoud van de veroordeling van de ene en hervorming van de veroordeling 
van  de  andere,  de  gezamenlijke  tenuitvoerlegging  van  die  onderscheiden 
beslissingen materieel niet onmogelijk is.
Dit  middel  van  niet-ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep  dient  te  worden 
verworpen.

Eerste middel

Eerste onderdeel
7. Krachtens artikel 1.1 van het Verdrag van Warschau van 12 oktober 1929 tot 
het  brengen  van  eenheid  in  enige  bepalingen  inzake  het  internationale 
luchtvervoer, zoals gewijzigd door het protocol van 's-Gravenhage, ondertekend 
op  28  september  1955  (hierna:  Verdrag  van  Warschau),  is  dit  verdrag 
toepasselijk op alle internationale vervoer van personen, bagage of goederen, dat 
met  luchtvaartuigen  tegen  betaling  plaats  heeft.  Het  verdrag  is  eveneens 
toepasselijk  op  het  kosteloos  vervoer  met  luchtvaartuigen,  door  een 
luchtvervoersonderneming bewerkstelligd.
Krachtens artikel 1.2 van het Verdrag van Warschau, wordt onder internationaal 
vervoer  in  de  zin  van  dit  verdrag  verstaan  alle  vervoer,  waarbij  volgens  de 
overeenkomst tussen partijen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, 
zij er al dan niet onderbreking van het vervoer of overlading, gelegen zijn op het 
grondgebied van twee verdragsluitende partijen, hetzij op het grondgebied van 
een enkele verdragsluitende partij  indien in een tussenlanding wordt voorzien 
binnen  het  grondgebied  van  een  andere  Staat,  zelfs  indien  deze  Staat  geen 
verdragsluitende partij is. 
8. Krachtens artikel 2 van de wet van 30 juli 1963 houdende goedkeuring van het 
op 28 september 1955 te 's-Gravenhage ondertekend protocol tot wijziging van 
het Verdrag van Warschau, zijn de bepalingen van het protocol toepasselijk op 
elk vervoer van personen, bagage of goederen in de voorwaarden bij het verdrag 
voorzien,  zelfs  zo  het  vertrekpunt  en  het  punt  van  bestemming  op  Belgisch 
grondgebied zijn gelegen.
9. Een vervoer tegen betaling van personen met luchtvaartuigen op het Belgisch 
grondgebied valt onder de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van 
Warschau ongeacht wanneer de passagier het luchtvaartuig verlaat. 
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10.  De  appelrechters  die  oordelen  dat  de  bepalingen  van  het  Verdrag  van 
Warschau niet van toepassing zijn op een vervoer van personen met de bedoeling 
dat  dezen  wanneer  het  vliegtuig  een  bepaalde  hoogte  heeft  bereikt,  met  een 
parachute  uit  het  vliegtuig  springen,  verantwoorden  hun  beslissing  niet  naar 
recht.
Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de verweerder.
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  uitspraak  doet  over  de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep gericht tegen de verweerster en over de 
vordering van de verweerster gericht tegen de eiseres alsmede over de daaraan 
verbonden kosten.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt  de  eiseres  tot  de  kosten  van  het  cassatieberoep  gericht  tegen  de 
verweerder.
Houdt  de  overige  kosten  aan  en  laat  de  beslissing  daaromtrent  aan  de 
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

17 november 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
A. Smetryns –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie: G.  Dubrulle, advocaat-generaal  – 
Advocaten: F. T'Kint, P. Van Ommeslaghe en M. Mahieu.

Nr. 623

1° KAMER - 17 november 2011

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEHANDELING EN 
BERECHTING VAN DE VORDERING - CONCLUSIETERMIJN - LAATTIJDIGE CONCLUSIE - SANCTIE - 
AMBTSHALVE WEREN UIT HET DEBAT - BEGRIP - OPDRACHT VAN DE RECHTER

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEHANDELING EN 
BERECHTING VAN DE VORDERING - CONCLUSIETERMIJN - LAATTIJDIGE CONCLUSIE - SANCTIE - 
AMBTSHALVE WEREN UIT HET DEBAT - BEGRIP - OPDRACHT VAN DE RECHTER - RECHT VAN 
VERDEDIGING

1º en 2° De sanctie van het ambtshalve weren uit het debat van een conclusie die na het  
verstrijken van de termijnen ter griffie werd neergelegd of aan de tegenpartij  gezonden,  
betekent dat de rechter de beslissing kan nemen zonder dat hij daartoe door partijen is  
gevorderd,  maar stelt  hem niet  vrij  partijen  ter  zake te  horen.  (Art.  747,  §2,  zesde lid, 
Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. V.)
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ARREST

(AR C.10.0543.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
18 maart 2010.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 
1.  Krachtens  artikel  747,  §2,  zesde  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  worden, 
onverminderd  de  toepassing  van  de  in  artikel  748,  §1  en  §2,  bedoelde 
uitzonderingen, de conclusies die na het verstrijken van de termijnen ter griffie 
worden  neergelegd  of  aan  de  tegenpartij  gezonden,  ambtshalve  uit  het  debat  
geweerd.
2. De sanctie van het ambtshalve weren van een conclusie uit het debat betekent 
dat de rechter de beslissing kan nemen zonder dat hij daartoe door partijen is 
gevorderd, maar stelt hem niet vrij partijen ter zake te horen.
3.  De  appelrechter  stelt  vast  dat  ingevolge  de  door  het  hof  van  beroep 
vastgestelde conclusietermijnen de eiser uiterlijk op woensdag 28 oktober 2009 
zijn conclusie diende neer te leggen, terwijl de gefaxte conclusie slechts werd 
neergelegd ter griffie op donderdag 29 oktober 2009 en het origineel slechts op 
vrijdag 30 oktober 2009.
Hij  beslist  vervolgens  tot  het  ambtshalve weren  uit  het  debat  van voormelde 
conclusie wegens laattijdige neerlegging ervan.
4.  Uit  de  stukken  waarop  het  Hof  vermag  acht  te  slaan,  blijkt  niet  dat  de 
appelrechter  partijen gehoord heeft  omtrent de laattijdigheid van de conclusie 
van de eiser en de daaraan verbonden sanctie.
5.  De  appelrechter  die  aldus  ambtshalve  tot  wering  overgaat,  miskent  het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
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.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

17 november 2011 – 1° kamer – Voorzitter: G. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
B. Deconinck – Gelijkluidende conclusie: C. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: 
J. Verbist en H. Geinger.

Nr. 624

1° KAMER - 17 november 2011

1º RECHTSBIJSTAND - RECHTSPERSOON - AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND - ONVERMOGEN 
- BEGRIP

2º RECHTSBIJSTAND - ONVERMOGEN - VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - AFDOENDE 
FINANCIËLE MIDDELEN - GEVOLG

1º Uit  artikel 666 Gerechtelijk Wetboek volgt dat niet enkel de inkomsten maar ook het  
actief van een rechtspersoon in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van  
de aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand. (Art. 666, Gerechtelijk Wetboek)

2º Een vereniging zonder winstoogmerk, die een procedure voert ter verwezenlijking van  
haar  maatschappelijk  doel  en  die  over  afdoende  financiële  middelen  beschikt  om  de  
hieraan verbonden kosten te dragen, kan geen aanspraak maken op het voordeel van de  
rechtsbijstand, ook al is de uitbating van de vereniging deficitair. 

(AKTIEGROEP LEEFMILIEU KEMPEN vzw T. DE SCHEEPVAART nv)

BESLISSING

(AR G.11.0239.N)
Het Bureau,
Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 26 oktober 2011;
Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek;
Gehoord de conclusie van de heer advocaat-generaal André Henkes;
Gehoord mr. Gwijde Vermeire in zijn uiteenzettingen;
Uit artikel 666 Gerechtelijk Wetboek volgt dat niet enkel de inkomsten maar ook 
het actief van een rechtspersoon in aanmerking moet worden genomen bij de 
beoordeling van de aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand.
Een  vereniging  zonder  winstoogmerk,  die  een  procedure  voert  ter 
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en die over afdoende financiële 
middelen  beschikt  om  de  hieraan  verbonden  kosten  te  dragen,  kan  geen 
aanspraak maken op het voordeel van de rechtsbijstand, ook al is de uitbating 
van de vereniging deficitair.
Uit de stukken waarop het Bureau vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de verzoekster een vereniging zonder winstoogmerk is, die als maatschappelijk 
doel heeft binnen het arrondissement Turnhout te waken over een kwalitatief en 
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kwantitatief optimaal menselijk en natuurlijk leefmilieu;
- de procedure in dewelke de verzoekster cassatieberoep wenst in te stellen, door 
haar werd ingesteld ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;
-  de  verzoekster  meer  bepaald  een  verzoek  tot  staking  en  voorkoming  van 
milieuschade  indiende,  inzonderheid  ter  voorkoming  van  de  aanleg  en  het 
gebruik  van  een  nieuwe brug  over  het  kanaal  Dessel-Turnhout-Schoten,  plus 
wegenissen;
-  de  uitbating  van  de  vereniging  licht  deficitair  is  (-1.259,  53  euro  per  31 
december 2010), voornamelijk ingevolge gevoerde gerechtelijke procedures;
- de verzoekster op zicht- en termijnrekeningen evenwel beschikt over financiële 
middelen (19.610, 13 euro per 31 december 2010), die haar toelaten de kosten 
van de voorgenomen cassatieprocedure te dragen.
De verzoekster kan, gelet op deze vaststellingen, geen aanspraak maken op het 
voordeel van de rechtsbijstand.

Dictum
Het Bureau voor rechtsbijstand,
Verwerpt het verzoek.

17  november  2011  –  Bureau  voor  rechtsbijstand  –  Voorzitter  en  verslaggever: A. 
Smetryns,  voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie: A.  Henkes,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: G. Vermeire, Gent.

Nr. 625

1° KAMER - 18 november 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - VOLLEDIGE 
VERGOEDING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERHEIDSSECTOR - 
PERSONEELSLID - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - WEDDEN EN LASTEN - BETALING 
ZONDER TEGENPRESTATIE - VERGOEDING - VOORWAARDEN - WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE 
VERPLICHTINGEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERHEIDSSECTOR - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID - DERVING VAN PRESTATIES - 
OMVANG VAN DE SCHADE

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERHEIDSSECTOR - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - WERKGEVER - 
BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE - OMVANG VAN DE SCHADE - BEWIJS - VOORWERP
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5º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OVERHEIDSSECTOR - PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT 
DOOR EEN DERDE - WERKGEVER - BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE - OMVANG VAN DE SCHADE - 
BEWIJS - VOORWERP

6º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST - OPDRACHTEN

7º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERHEIDSSECTOR - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST - OPDRACHTEN

8º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST - BESLISSINGEN - UITWERKING

9º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERHEIDSSECTOR - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST - BESLISSINGEN - UITWERKING

10º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS 
- PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST - BESLISSINGEN - GEVOLG TEN AANZIEN VAN DERDEN

11º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERHEIDSSECTOR - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - ADMINISTRATIEVE 
GEZONDHEIDSDIENST - BESLISSINGEN - GEVOLG TEN AANZIEN VAN DERDEN

12º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS 
- PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - EIGEN SCHADE VAN 
DE WERKGEVER - GESCHIL TUSSEN DE WERKGEVER, DE VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL EN DIENS 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR - ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST - BESLISSINGEN - 
BEWIJSWAARDE

13º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OVERHEIDSSECTOR - 
PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - EIGEN SCHADE VAN 
DE WERKGEVER - GESCHIL TUSSEN DE WERKGEVER, DE VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL EN DIENS 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR - ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST - BESLISSINGEN - 
BEWIJSWAARDE

14º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVEREENKOMST - OVERHEIDSSECTOR - PERSONEELSLID - GETROFFENE - ONGEVAL 
VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE - EIGEN SCHADE VAN DE WERKGEVER - GESCHIL TUSSEN DE 
WERKGEVER, DE VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL EN DIENS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR - 
ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST - BESLISSINGEN - BEWIJSWAARDE

1º Degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, is 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,  
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niet was gesteld1. (Artt. 1382 en 1383, BW)

2º De overheid die ten gevolge van de fout van een derde, krachtens de op haar rustende  
wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen  
moet doorbetalen aan een van haar personeelsleden, zonder daarvoor arbeidsprestaties te  
ontvangen, heeft recht op een vergoeding die de aldus geleden schade herstelt, voor zover  
uit  de toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen volgt  dat de voornoemde  
betalingen waartoe zij gehouden is, niet definitief voor haar rekening moeten blijven2. (Artt. 
1382 en 1383, BW)

3º De schade van de werkgever,  namelijk de derving van de arbeidsprestaties van het  
personeelslid tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid, staat gelijk met de wedde en  
de daarbij horende sociale en fiscale lasten die hij moet betalen3. (Artt. 1382 en 1383, BW)

4º en 5° Wanneer de publieke rechtspersoon aan het door een arbeidsongeval getroffen  
personeelslid de wedde en de daarop rustende lasten heeft doorbetaald, zonder arbeids-
prestaties te ontvangen die daarvoor de tegenprestatie zijn, en op grond van artikel 1382  
van het Burgerlijk Wetboek, van de derde die aansprakelijk is voor het ongeval de terugbe-
taling ervan vordert, dient hij  niet alleen het bedrag te bewijzen van hetgeen hij  betaald  
heeft, maar ook dat die bedragen betaald zijn tijdens een periode waarin zijn personeelslid,  
door de daad van de derde, arbeidsongeschikt was terwijl hij ze hem moest doorbetalen4.  
(Art. 1315, BW; Art. 870, Gerechtelijk Wetboek)

6º en 7° De administratieve gezondheidsdienst doet uitspraak over de toepassing van de  
wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsonge-
vallen voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de over-
heidssector op het door een ongeval getroffen personeelslid, over het percentage en de  
duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, over de consolidatiedatum, het bestaan van  
blijvende letsels en over het percentage van blijvende ongeschiktheid dat eruit voortvloeit5.  
(Artt. 2bis, 3bis en 19, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; Artt. 7, 8, 9 en 32bis, KB 
24 jan. 1969)

8º en 9° De beslissingen van de administratieve gezondheidsdienst zijn bindend voor de  
werkgever in de overheidssector en het door het ongeval getroffen personeelslid dat echter  
tegen die beslissing beroep kan instellen6.  (Artt.  2bis,  3bis en 19, Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel; Artt. 7, 8, 9 en 32bis, KB 24 jan. 1969)

10º en 11° Het algemeen beginsel van het recht van verdediging staat eraan in de weg dat  
de beslissingen van de administratieve gezondheidsdienst bindend zijn voor derden, die  
deze kunnen betwisten7. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging)

12º, 13° en 14° In het geschil tussen, enerzijds, de werkgever en, anderzijds, de veroor-
zaker van het ongeval en diens B.A.-verzekeraar, over de eigen schade van de werkgever,  
gelden de beslissingen van de administratieve gezondheidsdienst, thans Medex, slechts als  
een feitelijk vermoeden dat de rechter beoordeelt8. (Art. 1353, BW)

(FRANSE GEMEENSCHAP T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 625.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
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(AR C.09.0521.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Luik van 18 februari 2009.
Afdelingsvoorzitter 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 149 van de Grondwet;
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat de schade van de eiseres bestaat in de derving van de  
arbeidsprestaties  van  haar  personeelslid,  welke  schade  "bij  ontstentenis  van  nadere  
gegevens, (...) begroot zal worden op basis van de wedde die de tegenprestatie blijkt te  
zijn die [de eiseres] genoten zou hebben indien het ongeval zich niet had voorgedaan,  
zijnde  de  door  [de  eiseres]  betaalde  brutowedde,  met  uitsluiting  van  de  
werkgeversbijdragen die geen tegenprestatie zijn voor de diensten die [de eiseres] heeft  
gederfd".
Het  verantwoordt  die  beslissing  om  al  zijn  redenen  die  geacht  worden  hieronder  
integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Overeenkomstig  de  rechtspraak  van  het  Hof  van  Cassatie,  meer  bepaald  vanaf  zijn  
arresten van 9 maart 1984 en 15 maart 1985, die werd hernomen door zijn arresten van  
19 en 20 februari 2001 en sindsdien meermaals werd bevestigd, sluit het bestaan van een  
contractuele,  wettelijke  of  reglementaire  verplichting  niet  uit  dat  degene  die  daartoe  
gehouden is, schade lijdt in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek door die  
verplichting  na te  komen,  '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' (zie noot Cass., 19 februari 2001, AC, 2001, nr. 97).
Hoewel de [eiseres] wettelijk verplicht is aan haar personeelslid zijn volledige wedde te  
betalen  tijdens  de  periodes  van  tijdelijke  ongeschiktheid,  mag  zij  aldus  van  de  
aansprakelijke  derde  en  van  diens  aansprakelijkheidsverzekeraar  het  geheel  of  een  
gedeelte van de bedragen terugvorderen die zij uitbetaald heeft ter uitvoering van haar  
wettelijke en reglementaire verplichtingen, zonder dat haar het argument [kan] worden  
tegengeworpen dat  het  oorzakelijk  verband verbroken is  wegens het  bestaan van een  
juridische oorzaak die eigen is aan de betalingen die zij heeft gedaan, mits zij evenwel  
bewijst een schade te hebben geleden die in oorzakelijk verband staat met de begane fout.
In deze zaak levert [de eiseres] het op haar rustende bewijs, daar:
- de [eiseres], door aan te tonen dat zij aan haar personeelslid de wedde en de daarop  
rustende  lasten  heeft  betaald  die  zij  krachtens  haar  wettelijke  en  reglementaire  
verplichtingen diende te betalen zonder daarvoor de arbeid van dat personeelslid als  
tegenprestatie te ontvangen, voldoende verantwoordt dat zij een schade heeft geleden (zie  
Cass., 9 april 2003, AC, 2003, nr. 235) die in oorzakelijk verband staat met de begane  
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fout die het arbeidsongeval heeft veroorzaakt;
-  de  wet  die  de  werkgever  in  de  overheidssector  de  verplichting  oplegt  om aan zijn  
personeelslid dat door een arbeidsongeval getroffen is, zijn volledige wedde te betalen en  
de lasten erop te dragen, hoewel hij geen arbeid van zijn personeelslid als tegenprestatie  
heeft ontvangen, niet tot doel heeft die schade definitief ten laste van de werkgever te  
laten,  aangezien artikel  14,  §3,  van de wet  van 3 juli  1967 aan de werkgever in  de  
overheidssector  een  wettelijk  subrogatierecht  toekent  dat,  binnen  de  perken  die  het  
vermeldt, uitsluit dat de betaalde bedragen definitief ten laste van de werkgever in de  
overheidssector blijven.
De [eiseres] toont, wat de omvang betreft van haar rechtstreekse vordering, niet aan dat  
zij  een andere schade heeft  geleden dan die  welke voortvloeit  uit  de  derving van de  
arbeidsprestaties van haar personeelslid  waarvoor zij  een wedde heeft  betaald,  zodat  
enkel die derving van arbeidsprestaties te dezen kan worden vergoed, met uitsluiting van  
de bedragen die  de werkgever in  de overheidssector heeft  betaald als  wedden en als  
daarbij horende sociale en fiscale lasten die, indien het schadeveroorzakende feit zich  
niet  had  voorgedaan,  betaald  hadden  moeten  worden  zoals  ze  werden  betaald  en  
bijgevolg, overeenkomstig de equivalentieleer, niet kunnen worden geacht in onderling  
verband te staan met de fout van [de eerste verweerster].
Bij gebrek aan gegevens op grond waarvan de derving van prestaties nauwkeuriger had  
kunnen  worden  geraamd,  zal  die  derving  evenwel  worden  geraamd op  basis  van  de  
wedde die de tegenprestatie blijkt te zijn die [de eiseres] genoten zou hebben indien het  
ongeval  zich  niet  had  voorgedaan,  zijnde  de  door  [haar]  betaalde  brutowedde,  met  
uitsluiting van de werkgeversbijdragen die geen tegenprestatie zijn voor de diensten die  
[zij] heeft gederfd (zie B. Dubuisson, 'L'inflation des recours directs fondés sur l'article  
1382 du Code civil ou la transfiguration des tiers-payeurs, in La rupture du lien causal  
ou  l'avènement  de  l'action  directe  et  le  déclin  du  recours  subrogatoire  ?  Éd.  Jeune  
Barreau de Liège, 2007, p. 247, nr. 13).
De  [eiseres]  zal  daartoe  de  schade  die  zij  aanvoert,  moeten  opsplitsen  tussen  de  
brutowedde,  zonder  werkgeversbijdragen,  enerzijds,  en  die  werkgeversbijdragen,  
anderszijds".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens, waardoor  
aan  een  ander  schade  wordt  veroorzaakt,  degene  door  wiens  schuld  de  schade  is  
ontstaan, verplicht deze te vergoeden.
Uit die wetsbepaling volgt dat de vergoedbare schade door de rechter in concreto moet  
worden  beoordeeld.  Hij  beoordeelt  het  bestaan  en  de  omvang  van  de  door  de  fout  
veroorzaakte schade in feite. Het staat echter aan het Hof van Cassatie om na te gaan of  
de  door  de  rechter  op  onaantastbare  wijze  vastgestelde  feiten  de  gevolgtrekkingen  
verantwoorden die de rechter naar recht eruit heeft gemaakt en of die gevolgtrekkingen  
het wettelijke begrip vergoedbare schade niet miskennen. 
In deze zaak stelt het bestreden vonnis op onaantastbare wijze in feite vast dat na het  
litigieuze ongeval:
-  de  eiseres  aan  haar  personeelslid  tijdens  diens  periode  van  tijdelijke  
arbeidsongeschiktheid zijn wedde heeft betaald en alle daarop rustende lasten;
- de eiseres geen arbeidsprestaties heeft ontvangen als tegenprestatie voor de betaling  
van die wedden en van de daarop rustende lasten.
Uit die vaststellingen volgt dat de betaling van de wedde en van alle daarbij horende  
sociale  en fiscale  lasten,  die  werd gedaan zonder dat  als  tegenprestatie  arbeid werd  
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verricht wegens een arbeidsongeval waarvoor een schuldige derde aansprakelijk wordt  
geacht,  overeenkomstig  artikel  1382  van  het  Burgerlijk  Wetboek  moet  worden  
aangemerkt als vergoedbare schade.
Op grond van die vaststellingen is de schade immers veroorzaakt door het ontbreken van  
een tegenprestatie voor de derving van de arbeidsprestaties, en niet uitsluitend door die  
derving.
Het bestreden vonnis dat, op grond van die vaststellingen overweegt dat de schade, in  
deze  zaak,  bestaat  in  de  derving  van  de  arbeidsprestaties  van het  personeelslid,  met  
uitsluiting van de bedragen die de werkgever uit  de overheidssector heeft  betaald als  
wedden en als daarbij  horende sociale en fiscale lasten, schendt het aldus uitgelegde  
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek in zoverre het de schade verkeerd omschrijft op  
grond van de feiten die het op onaantastbare wijze vaststelt.
Het bestreden vonnis erkent overigens dat dit het geval is in een van de bekritiseerde  
redenen,  in  tegenstelling tot  de beslissing die  de werkgeversbijdragen uitsluit  van de  
vergoedbare schade, aangezien het overweegt als volgt: "In deze zaak levert [de eiseres]  
het op haar rustende bewijs, daar [zij], door aan te tonen dat zij aan haar personeelslid  
de wedde en de daarop rustende lasten heeft betaald die zij krachtens haar wettelijke en  
reglementaire  verplichtingen  diende  te  betalen  zonder  daarvoor  de  arbeid  van  dat  
personeelslid als tegenprestatie te ontvangen, voldoende verantwoordt dat zij een schade  
heeft geleden (zie Cass., 9 april 2003, AC, 2003, nr. 235) die in oorzakelijk verband staat  
met de begane fout die het arbeidsongeval heeft veroorzaakt".
Aldus beschouwt het bestreden vonnis, in die reden, "de op de wedde rustende lasten" als  
een integraal onderdeel van de vergoedbare schade van de eiseres.
Die  tegenstelling  impliceert,  naast  de  schending  van  artikel  1382 van  het  Burgerlijk  
Wetboek, die van artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens, waardoor  
aan  een  ander  schade  wordt  veroorzaakt,  degene  door  wiens  schuld  de  schade  is  
ontstaan, verplicht deze te vergoeden.
Uit die wetsbepaling volgt dat degene die aan een ander schade berokkent, verplicht is  
deze  schade  integraal  te  vergoeden,  wat  impliceert  dat  de  benadeelde  teruggeplaatst  
wordt  in  de  toestand  waarin  hij  zich  zou  hebben  bevonden  indien  de  
schadeveroorzakende daad niet was gesteld.
Welnu, indien in deze zaak de schadeveroorzakende daad niet was gesteld, dan waren er  
twee toestanden mogelijk geweest:
-  het  personeelslid  zou  arbeidsprestaties  hebben  verricht  voor  de  werkgever  in  de  
overheidssector die hem als tegenprestatie een wedde zou hebben betaald alsook alle  
sociale  lasten,  waaronder  de  werkgeversbijdragen,  en  fiscale  lasten,  waaronder  de  
bedrijfsvoorheffing, op die wedde;
- indien het personeelslid voor de werkgever in de overheidssector geen arbeidprestaties  
had verricht, dan zou laatstgenoemde de wedde en de daarbij horende sociale en fiscale  
lasten niet langer betaald hebben.
De  beslissing  waaruit,  zoals  hier,  wordt  afgeleid  dat  de  schadelijder,  door  de  
werkgeversbijdragen te dragen op een wedde waarvoor hij geen enkele arbeidsprestatie  
ontvangt, opnieuw in de toestand is geplaatst waarin hij zich zou hebben bevonden indien  
de schadeveroorzakende daad niet was gesteld, schendt bijgevolg artikel 1382 van het  
Burgerlijk Wetboek.
De schadevergoeding, als bepaald in de bestreden beslissing kan immers de schade niet  
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integraal herstellen, overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze  
had moeten worden omschreven op grond van de op onaantastbare wijze  en in  feite  
gedane vaststellingen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  vonnis,  dat  eerst  overweegt  dat  "de  beslissing  van  de  administratieve  
gezondheidsdienst  bindend  is  (...)  voor  de  werkgever  in  de  overheidssector",  beslist  
daarna dat de schade van de eiseres in oorzakelijk verband met de fout van de eerste  
verweerster niet kan worden bewezen op grond van die beslissing.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die geacht worden hieronder integraal  
te zijn weergegeven en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"De [eiseres] dient de omvang van de schade in oorzakelijk verband met de aan haar  
verweten  fout  aan  te  tonen  door  in  deze  zaak  het  bewijs  te  leveren  van  de  op  haar  
personeelslid toepasselijke percentages en periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Hoewel die beslissing van de administratieve gezondheidsdienst wel degelijk bindend is  
voor de werkgever in de overheidssector, kan die beslissing niet bindend zijn voor de  
aansprakelijke derde die geen mogelijkheid heeft om de omvang ervan te betwisten. Het is  
dus  niet  voldoende  dat  [de  eiseres]  de  beslissingen  overlegt  van  de  administratieve  
gezondheidsdienst,  die  opgetreden  is  zonder  dat  de  schadeveroorzaker  of  diens  
verzekeraar zijn opmerkingen over de toestand van de getroffene heeft kunnen maken (zie  
Bergen, 3 november 2003, JLMB, 2004, 256).
Aangezien  het  algemeen  beginsel  van  het  recht  van  verdediging  onderstelt  dat  de  
aansprakelijke derde of diens aansprakelijkheidsverzekeraar zijn opmerkingen kan maken  
bij de raming van de schade die te wijten is aan de hem verweten tekortkoming, is het  
aangewezen een geneesheer-deskundige aan te wijzen om te bepalen in welke mate de  
periodes  en  de  percentages  van  arbeidsongeschiktheid  die  de  administratieve  
gezondheidsdienst in aanmerking heeft genomen, in oorzakelijk verband staan met het  
ongeval van 30 maart 1999.
Het argument van [de eiseres] dat de aanwijzing van een geneesheer-deskundige met de  
voornoemde opdracht zal leiden tot de raming van de door M. L. M. geleden schade in  
plaats van de door de [eiseres] geleden schade, kan niet worden aangenomen.
Aangezien  enkel  de  percentages  en  periodes  van  arbeidsongeschiktheid  van  het  
personeelslid van [de eiseres] de omvang van de door de [eiseres] geleden derving van  
arbeidsprestaties  kunnen  bepalen,  en  in  samenhang  met  de  brutowedde,  zonder  
werkgeversbijdrage, die door de werkgever in de overheidssector is betaald, de raming  
van  die  schade  mogelijk  kunnen  maken,  is  het  gevorderde  deskundigenonderzoek  
ongetwijfeld van belang voor de bepaling van de schade die [de eiseres] daadwerkelijk  
heeft  geleden  ten  gevolge  van  het  aan  [de  eerste  verweerster]  ten  laste  gelegde  
schadeveroorzakende feit".
Grieven
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens, waardoor  
aan  een  ander  schade  wordt  veroorzaakt,  degene  door  wiens  schuld  de  schade  is  
ontstaan, verplicht deze te vergoeden.
Uit die wetsbepaling volgt, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat  
het oorzakelijk verband tussen een fout en een schade bewezen is als de rechter vaststelt  
dat de schade zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij zonder die fout in concreto is  
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ontstaan. Op het zoeken naar de oorzaken staan geen grenzen. Ongeacht de ernst van de  
fout  en  de  mate  waarin  die  verband  houdt  met  de  schade,  moet  zij,  als  zij  een  
noodzakelijke  voorwaarde  is  voor  het  ontstaan  van  de  schade,  geacht  worden  in  
oorzakelijk verband te staan met die schade, ook als de fout slechts in samenloop met  
andere factoren de schade heeft veroorzaakt.
De rechter beoordeelt het bestaan van een oorzakelijk verband in feite. Het staat evenwel  
aan het Hof van Cassatie om na te gaan of de feiten die de rechter op onaantastbare wijze  
heeft  vastgesteld,  de  gevolgtrekkingen  verantwoorden  die  hij  daaruit  in  rechte  heeft  
gemaakt, meer bepaald of die gevolgtrekkingen het wettelijk begrip oorzakelijk verband  
niet miskennen.
In deze zaak overweegt het bestreden vonnis dat "de door [de eerste verweerster] begane  
fout niet betwist wordt" en dat "de [eiseres] het afdoende bewijs levert schade te hebben  
geleden (...) die in oorzakelijk verband staat met de begane fout die het arbeidsongeval  
heeft veroorzaakt".
Uit die overwegingen volgt dat de eiseres, zonder de fout van de eerste verweerster, niet  
verplicht  zou zijn  geweest  om aan haar personeelslid,  tijdens de  periode en  voor de  
percentages  die  vastgesteld  werden  in  de  beslissing  van  de  administratieve  
gezondheidsdienst, die, volgens het bestreden vonnis, "bindend is voor de werkgever in de  
overheidssector"  zijn  wedde  en  de  daarbij  horende  lasten  door  te  betalen  zonder  
daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen.
Zonder  de  fout  van  de  eerste  verweerster  zou  er  immers  geen  arbeidsongeval  zijn  
geweest, en bijgevolg ook geen grond tot toepassing van de wetgeving van openbare orde  
betreffende die ongevallen, die onder meer het verplichte optreden van de administratieve  
gezondheidsdienst impliceert die op een voor de eiseres bindende wijze, het percentage en  
de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid in oorzakelijk verband met het ongeval  
moet bepalen.
Het bestreden vonnis, waaruit valt af te leiden dat uit het verslag van de administratieve  
gezondheidsdienst niet kan worden opgemaakt of de schade van de eiseres al dan niet in  
oorzakelijk verband staat met de fout van de eerste [verweerster], schendt artikel 1382  
van het Burgerlijk Wetboek, aangezien zij moet worden afgeleid uit de op onaantastbare  
wijze vastgestelde feiten dat, zonder de fout van de eerste verweerster, die schade niet in  
concreto zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft voorgedaan.
Met  de  overweging  volgens  welke  enkel  de  percentages  en  periodes  van  
arbeidsongeschiktheid van het personeelslid van [de eiseres] de omvang van de door de  
[eiseres] geleden derving van arbeidsprestaties kunnen bepalen, schendt het bestreden  
vonnis, om dezelfde redenen, dezelfde wetsbepaling.
Zonder de fout van de eerste verweerster zou de schade zoals zij zich in concreto heeft  
voorgedaan immers niet zijn ontstaan, zodat de eigen schade van de eiseres in oorzakelijk  
verband met de fout van de eerste verweerster bewezen is, zonder dat acht moet worden  
geslagen  op  de  percentages  en  periodes  van  arbeidsongeschiktheid  die  door  een  
gerechtelijk deskundigenonderzoek zouden worden bepaald.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel
Krachtens  artikel  1382  van  het  Burgerlijk  Wetboek  is  degene  die  door  zijn 
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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.
De overheid die ten gevolge van de fout van een derde, krachtens de op haar 
rustende  wettelijke  of  reglementaire  verplichtingen,  de  wedde  en  de  op  die 
wedde rustende bijdragen moet doorbetalen aan een van haar personeelsleden, 
zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op een vergoeding 
die de aldus geleden schade herstelt, voor zover uit de toepasselijke wettelijke en 
reglementaire  verplichtingen  volgt  dat  de  voornoemde  betalingen  waartoe  zij 
gehouden is, niet definitief voor haar rekening moeten blijven. 
Het bestreden vonnis stelt vast dat de schade van het personeelslid van de eiseres 
te wijten is aan een ongeval waarvoor de eerste verweerster, de verzekerde van 
de tweede, aansprakelijk is, en dat de eiseres tegen die verweersters, op grond 
van  artikel  1382  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  beroep  heeft  ingesteld  om de 
brutowedde  die  aan  haar  personeelslid  betaald  is  tijdens  de  periodes  van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, alsook het bedrag van de daarop verschuldigde 
werkgeversbijdragen terug te vorderen.
Het bestreden vonnis overweegt eerst dat "[de eiseres] [...] niet aan[toont] dat zij 
een andere schade heeft geleden dan die welke voortvloeit uit de derving van de 
arbeidsprestaties van haar personeelslid waarvoor zij een wedde heeft betaald, 
zodat enkel die derving van arbeidsprestaties te dezen kan worden vergoed" en 
beslist vervolgens "dat die derving evenwel [zal] worden geraamd op basis van 
de wedde die de tegenprestatie blijkt te zijn die [de eiseres] genoten zou hebben 
indien het ongeval zich niet had voorgedaan, zijnde de [...] betaalde brutowedde, 
met uitsluiting van de werkgeversbijdragen die geen tegenprestatie zijn voor de 
diensten die [de eiseres] heeft gederfd".
De schade van de werkgever, namelijk de derving van de arbeidsprestaties, staat 
gelijk met de wedde en de daarbij horende sociale en fiscale lasten die hij moet 
betalen.
Het bestreden vonnis dat weigert de eiseres te vergoeden voor de betaling van de 
werkgeversbijdragen op de wedde die zij aan haar personeelslid diende te betalen 
tijdens  de  periodes  van  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid,  kent  de  eiseres  geen 
volledige vergoeding van haar schade toe en schendt bijgevolg artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.

Tweede middel
Wanneer de publieke rechtspersoon aan het door een arbeidsongeval getroffen 
personeelslid de wedde en de daarop rustende lasten heeft doorbetaald, zonder 
arbeidsprestaties te ontvangen die daarvoor de tegenprestatie zijn, en op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, van de derde die aansprakelijk is 
voor het ongeval de terugbetaling ervan vordert, dient hij, krachtens de artikelen 
1315  van  het  Burgerlijk  Wetboek  en  870  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  te 
bewijzen dat hij, door die bedragen te betalen, een schade heeft geleden die in 
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oorzakelijk verband staat met de fout van de derde.
Hij dient bijgevolg, overeenkomstig het gemeen recht, niet alleen het bedrag te 
bewijzen van hetgeen hij betaald heeft, maar ook dat die bedragen betaald zijn 
tijdens  een  periode  waarin  zijn  personeelslid,  door  de  daad  van  de  derde, 
arbeidsongeschikt was terwijl hij hem die bedragen moest doorbetalen. 
Uit de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector,  alsook uit  het koninklijk besluit  van 24 
januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden 
van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar  en  van  het  werk,  inzonderheid  uit  artikel  8,  volgt,  enerzijds,  dat  de 
administratieve gezondheidsdienst uitspraak doet over de toepassing van die wet 
op het door een ongeval getroffen personeelslid, over het percentage en de duur 
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, over de consolidatiedatum, het bestaan 
van blijvende letsels en over het  percentage  van blijvende ongeschiktheid dat 
eruit voortvloeit, anderzijds, dat de beslissingen van die dienst bindend zijn voor 
de  werkgever  in  de  overheidssector  en  het  door  het  ongeval  getroffen 
personeelslid dat echter tegen die beslissingen beroep kan instellen.
Het algemeen beginsel van het recht van verdediging staat trouwens eraan in de 
weg dat die beslissingen van de administratieve gezondheidsdienst bindend zijn 
voor derden, die deze kunnen betwisten.
In het geschil tussen, enerzijds, de werkgever en, anderzijds, de veroorzaker van 
het ongeval en diens BA-verzekeraar, over de eigen schade van de werkgever, 
gelden de beslissingen van de administratieve gezondheidsdienst, thans Medex, 
slechts als feitelijke vermoedens die de rechter beoordeelt.
Het bestreden vonnis stelt vast dat "[de eiseres], die zich baseert op het verslag 
van de administratieve gezondheidsdienst [...], de terugbetaling vordert van de 
wedde  die  zij  heeft  betaald  tijdens  de  periodes  van  tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid  die  [door  die  dienst]  werden  bepaald"  en  dat  "[de 
verweerders]  die  de  door  de  administratieve  gezondheidsdienst  bepaalde 
periodes  van  ongeschiktheid  betwisten  en  de  nadruk  leggen  op  het  eenzijdig 
karakter van het verslag van die dienst, vorderen dat een geneesheer-deskundige 
wordt aangewezen".
Het  bestreden  vonnis  overweegt  dat  "hoewel  die  beslissing  van  de 
administratieve gezondheidsdienst wel degelijk bindend is voor de werkgever in 
de  overheidssector,  [...]  die  beslissing  niet  bindend  [kan]  zijn  voor  de 
aansprakelijke  derde  die  geen  mogelijkheid  heeft  om  de  omvang  ervan  te 
betwisten"  en  dat  "het  algemeen  beginsel  van  het  recht  van  verdediging 
onderstelt  dat  de  aansprakelijke  derde  of  diens  aansprakelijkheidsverzekeraar 
zijn opmerkingen kan maken bij de raming van de schade die te wijten is aan de 
hem verweten tekortkoming".
Met  die  overwegingen  verantwoordt  het  bestreden  vonnis  naar  recht  zijn 
beslissing om "een geneesheer-deskundige aan te wijzen om te bepalen in welke 
mate  de  periodes  en  de  percentages  van  arbeidsongeschiktheid  die  de 
administratieve gezondheidsdienst in aanmerking heeft genomen, in oorzakelijk 
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verband staan met het ongeval".
Het middel kan niet worden aangenomen.

Overige grieven
Het eerste onderdeel van het eerste middel dient niet te worden onderzocht, het 
kan immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  het  beslist  dat  de  derving  van  de 
prestaties  geraamd  zal  worden  op  basis  van  het  door  de  eiseres  betaalde 
brutoloon, met uitsluiting van de werkgeversbijdragen;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de 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 de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, 
zitting houdende in hoger beroep.

18 november  2011 – 1° kamer –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter  –  Verslaggever: A. 
Fettweis  –  Gelijkluidende  conclusie: T.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaten: M. 
Mahieu en J. Oosterbosch.

Nr. 626

1° KAMER - 18 november 2011

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - NIET-VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN - OPZETTELIJK VEROORZAAKT SCHADEGEVAL - EXCEPTIES, 
NIETIGHEDEN EN VERVAL VAN RECHT DIE HUN OORZAAK VINDEN IN EEN FEIT DAT AAN HET 
SCHADEGEVAL VOORAFGAAT - BEGRIP

In de zin van artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst is de opzettelijke fout een feit dat aan het schadegeval voorafgaat. (Art. 87, §2, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(FRANSE GEMEENSCHAP T. AG INSURANCE nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0314.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Luik 
van 10 september en 15 oktober 2009.
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Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 86 en 87 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 10 september 2009 wijst de oorspronkelijke vordering van de  
eiseres tegen de eerste verweerster af omdat laatstgenoemde kan weigeren dekking te  
verlenen  aan  haar  verzekerde,  de  tweede  verweerster,  die  een  opzettelijke  fout  heeft  
begaan waardoor zij het voordeel van de verzekering verliest.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die geacht worden hieronder integraal  
te zijn weergegeven, en meer bepaald met de onderstaande overwegingen:
"De  (eerste  verweerster),  die,  pro  memorie,  de  familiale  burgerrechtelijke  
aansprakelijkheid van (de tweede verweerster) verzekert,  weigert in het kader van dit  
geschil dekking te verlenen en beroept zich daartoe met name op artikel 8 van de wet van  
25  juni  1992  op  de  landverzekeringsovereenkomst  en  op  artikel  15.1  van  de  
verzekeringspolis die de dekking van opzettelijke feiten uitsluiten. 
Artikel  8,  eerste  lid,  van  de  wet  van  25  juni  1992,  dat  van  toepassing  is  op  elke  
verzekering en van openbare orde is, vermeldt dat geen dekking kan worden gegeven aan  
degene die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. 
Hoewel het begrip opzettelijk schadegeval destijds op beperkende wijze werd uitgelegd,  
verwerpt  het  Hof  van  Cassatie  thans  elke  beperkte  opvatting  ervan.  Het  overweegt  
immers dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt in de betekenis van voornoemd  
artikel 8, wanneer de verzekerde wetens of willens een daad stelt of zich ervan onthoudt  
en  zijn  risicodragende  handelwijze  een  redelijkerwijze  voorzienbare  schade  aan  een  
derde veroorzaakt; de omstandigheid dat de dader deze schade, de aard of de omvang  
ervan niet heeft gewild doet hieraan niet af; het volstaat dat de schade verwezenlijkt is  
(Cass., 5 december 2000, AC nr. 670; Cass., 12 april 2002, JLMB, p. 1218). 
Aldus moeten, volgens het Hof, de wil en de wetenschap betrekking hebben op de daad of  
op het niet-stellen ervan, maar niet op de gevolgen waarvan de aard en de omvang geen  
verschil uitmaken; het is enkel noodzakelijk dat de schade redelijkerwijs te voorzien was. 
In deze zaak levert  de (eerste verweerster) op toereikende wijze het op haar rustende  
bewijs  dat  (de tweede verweerster)  een opzettelijk  feit  heeft  begaan waardoor zij  het  
voordeel van de verzekering verliest.
Het wordt niet betwist dat het ongeval waarvoor de dekking wordt gevorderd, namelijk de  
agressie  op  een  lerares  in  haar  klas,  wel  degelijk  voorvloeit  uit  een  weloverwogen,  
opzettelijk en bewust gebaar van (de tweede verweerster). 
Voor het overige, en ondanks de evolutie van de zeden en van het gedrag waarop (de  
tweede verweerster) de aandacht  vestigt,  was het te voorzien dat  A.V.B.,  gelet  op de  
omstandigheden  van  de  zaak,  aan  de  agressie  nog  stress  en  angst  zou  kunnen  
overhouden. Elke redelijke, normaal bedachtzame en omzichtige persoon had beseft of  
had moeten beseffen dat het uiten van beledigende en bedreigende bewoordingen aan het  
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adres van een lerares, in aanwezigheid van leerlingen aan wie zij les aan het geven was,  
en dat het beletten dat zij de deur van haar klas weer dicht deed, voor die lerares een  
nasleep van stress en angst kon veroorzaken. 
In die omstandigheden en los van de omvang van de kwalijke gevolgen van de litigieuze  
agressie,  waarover het hof  [van beroep]  zijn uitspraak heeft  aangehouden [...],  is  de  
(eerste verweerster) gerechtigd geen dekking te geven aan haar verzekerde, (de tweede  
verweerster), op grond van artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 en van artikel 15.1 van  
de verzekeringspolis".
Grieven
Artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst  
luidt als volgt: "Niettegenstaande enig andersluidend beding,  kan de verzekeraar niet  
verplicht  worden  dekking  te  geven  aan  hem  die  het  schadegeval  opzettelijk  heeft  
veroorzaakt".
Artikel 86 luidt als volgt: "De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de  
verzekeraar".
Tot slot bepaalt artikel 87 van die wet:
"§1.  Bij  de  verplichte  burgerrechtelijke  aansprakelijkheidsverzekeringen  kunnen  de  
excepties, vrijstellingen, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of  
de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor of na het schadegeval  
heeft voorgedaan, aan de benadeelde niet worden tegengeworpen.
Indien  de  nietigverklaring,  de  opzegging,  de  beëindiging  of  de  schorsing  van  de  
overeenkomst geschied is voordat het schadegeval zich heeft voorgedaan, kan zij echter  
aan de benadeelde worden tegengeworpen.
§2.  Voor de andere soorten burgerrechtelijke  aansprakelijkheidsverzekeringen kan de  
verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit  
de wet of de overeenkomst tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun  
oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.
De Koning kan het toepassingsgebied van §1 echter uitbreiden tot de soorten van niet  
verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen die Hij bepaalt."
Het bestreden arrest van 10 september 2009 oordeelt dat de eerste verweerster aantoont  
dat haar verzekerde, de tweede verweerster, een opzettelijke daad heeft gesteld waardoor  
zij het voordeel van de verzekering verliest. Het leidt daaruit af dat de fout van de tweede  
verweerster, met toepassing van artikel 8, eerste lid, een opzettelijke daad is op grond  
waarvan de verzekeraar kan weigeren dekking te verlenen aan zijn verzekerde.
Met toepassing van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 beschikt de eiseres, aangezien  
zij de benadeelde is, over een rechtstreekse vordering tegen de eerste verweerster, zijnde  
de verzekeraar. De wet preciseert dat de verzekeraar, in het geval van een niet-verplichte  
verzekering, slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht kan tegenwerpen  
aan  de  benadeelde  persoon voor  zover  deze  hun  oorzaak  vinden  in  een  feit  dat  het  
schadegeval voorafgaat.
Het is dus vereist dat de rechter op zijn minst twee gegevens vaststelt vooraleer hij de  
benadeelde persoon diens rechtstreekse vordering ontzegt: het bestaan van een exceptie,  
een  nietigheid  of  een  verval  van  recht  dat  zijn  oorzaak  vindt  in  een  feit  dat  het  
schadegeval voorafgaat.
Het bestreden arrest van 10 september 2009 stelt vast dat het eerste gegeven werkelijk  
bestaat en het niet kan worden tegengesproken.
Het arrest laat echter na het werkelijke bestaan van het tweede gegeven vast te stellen,  
zodanig dat het arrest op zijn minst, daar het niet vaststelt dat het feit waarin de exceptie  
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zijn oorzaak vindt, het schadegeval voorafgaat, niet regelmatig met redenen is omkleed,  
aangezien het in artikel 149 van de Grondwet vastgelegde vormvereiste, volgens hetwelk  
elk vonnis met redenen moet worden omkleed, impliceert dat een vonnis niet regelmatig  
met  redenen  is  omkleed  wanneer  de  vaststellingen  die  het  bevat  het  Hof  niet  de  
mogelijkheid bieden de wettigheid ervan te toetsen.
Meer bepaald kan niet worden aangenomen dat de oorzaak van het schadegeval een feit  
is dat het schadegeval voorafgaat in de zin van artikel 87, §2, van de wet van 25 juni  
1992, ook al kan dat feit tevens de oorzaak zijn van het verval van recht, van de exceptie  
of  van  de  nietigheid.  Aldus  zou  aan  de  verzekeringsmaatschappijen  de  mogelijkheid  
worden  geboden om al  te  gemakkelijk  de  rechtstreekse vordering van de benadeelde  
persoon te omzeilen waarin artikel 86 van de wet voorziet.
De artikelen 86 en 87 van de wet van 25 juni 1992 worden dus geschonden wanneer aan  
de benadeelde, die beschikt over een eigen recht tegen de verzekeraar, de oorzaak van  
dat schadegeval wordt tegengeworpen als een wettelijke exceptie die aan de verzekerde  
kan worden tegengeworpen in het kader van de toekomstige regresvordering.
In andere omstandigheden is de oorzaak van de schade geen feit dat aan het schadegeval  
voorafgaat. In de omstandigheden van de zaak, strookt het des te meer met de wettelijke  
bepaling  dat  de  benadeelde  persoon  de  toestemming  krijgt  om  zijn  rechtstreekse  
vordering tegen de verzekeraar in te stellen, op gevaar af dat laatstgenoemde vervolgens  
een regresvordering instelt tegen zijn verzekerde.
Het bestreden arrest van 10 september 2009, dat oordeelt dat, aangezien de oorzaak van  
het schadegeval bestaat in een opzettelijk feit in de zin van artikel 8, eerste lid, van de wet  
van 25 juni 1992, de vordering van de eiseres tegen de eerste verweerster niet gegrond is,  
terwijl de oorzaak van het schadegeval geen exceptie, nietigheid of verval van recht is die  
voortvloeien uit de wet of de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat aan  
het schadegeval voorafgaat, schendt artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992.
Het  schendt  tevens  artikel  86  van  dezelfde  wet,  aangezien  het  zonder  geen  enkele  
wettelijke reden, de eiseres, zijnde de benadeelde persoon, het genot ontzegt van het eigen  
recht waarin het voorziet.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel
Krachtens  artikel  87,  §2,  van  de  wet  van  25  juni  1992  op  de 
landverzekeringsovereenkomst  kan  de  verzekeraar  voor  niet-verplichte 
burgerrechtelijke  aansprakelijkheidsverzekeringen  slechts  de  excepties,  de 
nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst 
tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak vinden in 
een feit dat aan het schadegeval voorafgaat. 
In  de  zin  van  artikel  87,  §2,  is  de  opzettelijke  fout  een  feit  dat  aan  het 
schadegeval voorafgaat.
Het bestreden arrest van 10 september 2009 vermeldt dat de eerste verweerster, 
de  verzekeraar  van  de  familiale  burgerrechtelijke  aansprakelijkheid  van  de 
tweede verweerster, tegen de in het antwoord op het eerste middel bedoelde en 
op  artikel  86 van  de  wet  gegronde  vordering  van  de  eiseres  opwerpt  dat  de 
tweede verweerster het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt in de zin van 
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artikel 8, eerste lid, van de wet.
Het oordeelt dat de tweede verweerster, in haar hoedanigheid van ouder van een 
leerling, ten aanzien van de lerares de volgende fout heeft begaan: zij is naar de 
klas gegaan, "heeft een voet in de deuropening gezet om te beletten dat de lerares  
de deur weer dicht deed" en heeft "zich op een bijzonder agressieve, dreigende 
en gewelddadige wijze gedragen", en dat het ongeval "wel degelijk voorvloeit uit 
een weloverwogen, opzettelijk en bewust gebaar" van die verweerster. 
Het  bestreden arrest  van 10 september 2009 dat  de vordering van de eiseres 
verwerpt op grond dat de eerste verweerster op grond van artikel 8, eerste lid, 
"gerechtigd  is  geen  dekking  te  geven  aan  haar  verzekerde",  de  tweede 
verweerster,  wegens  de voornoemde fout,  biedt  het  Hof de mogelijkheid zijn 
toetsing uit te oefenen en schendt voornoemd artikel 87, §2, niet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor  het  overige  is  het  middel  niet  ontvankelijk,  aangezien  de  zogezegde 
schending  van  artikel  86  volledig  is  afgeleid  uit  de  tevergeefs  aangevoerde 
schending van artikel 87, §2.
Daarenboven voert de eiseres geen grief aan tegen het bestreden arrest van 15 
oktober 2009.

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

18 november 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: M. 
Delange  –  Gelijkluidende  conclusie: T.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaten: M. 
Mahieu en A. De Bruyn.

Nr. 627

1° KAMER - 18 november 2011

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - VERBINTENIS MET EEN OPSCHORTENDE 
VOORWAARDE - VORDERING TOT UITVOERING VAN DE VERBINTENIS - VOORWERP VAN HET BEWIJS

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - VERBINTENIS MET EEN OPSCHORTENDE 
VOORWAARDE - VORDERING TOT ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST TEN NADELE VAN DE 
SCHULDENAAR - VORDERING TOT VEROORDELING VAN DE SCHULDENAAR TOT BETALING VAN 
SCHADEVERGOEDING - VOORWERP VAN HET BEWIJS

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGSVRIJHEID - NEGATIEF FEIT

1º Degene die de uitvoering vordert van een verbintenis met een opschortende voorwaarde  
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moet, in de regel, aantonen dat die voorwaarde vervuld is of dat de vervulling ervan verhin-
derd werd door een fout van de schuldenaar1. (Artt. 1178 en 1315, BW)

2º Degene die de ontbinding van een overeenkomst ten nadele van de schuldenaar vordert  
alsook  diens  veroordeling  tot  betaling  van  schadevergoeding,  moet  aantonen  dat  de  
schuldenaar niet heeft voldaan aan de verbintenissen die de overeenkomst hem oplegt.  
(Artt. 1178 en 1315, BW)

3º Hoewel de rechter naar recht kan beslissen dat het bewijs van een negatief feit niet aan  
dezelfde eisen moet voldoen als dat van een positief feit, mag hij daarentegen de eiser niet  
van dat bewijs vrijstellen en de tegenpartij de verplichting opleggen om het bewijs van het  
tegenovergestelde positief feit te leveren2. (Artt. 1178 en 1315, BW)

(S. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0649.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 14 januari 2009.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
Luidens artikel 1315 Burgerlijk Wetboek moet degene die de uitvoering van een 
verbintenis  vordert,  het  bestaan  daarvan  bewijzen;  omgekeerd  moet  hij  die 
beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het 
tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.
Artikel 1178 van dat wetboek bepaalt dat de voorwaarde geacht wordt vervuld te 
zijn, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, 
zelf de vervulling ervan verhinderd heeft.
Daaruit  volgt  dat  degene  die  de  uitvoering  vordert  van  een  verbintenis  die 
onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, in de regel, moet aantonen dat 
die voorwaarde vervuld is of dat de vervulling ervan verhinderd werd door een 
fout van de schuldenaar.
Daaruit volgt eveneens dat degene die de ontbinding van die overeenkomst ten 
nadele van de schuldenaar vordert  alsook diens veroordeling tot  betaling van 

1 Cass. 18 feb. 1926 (Bull. et Pas. 1926, I, 255).
2 Cass. 16 dec. 2004, AR C.03.0407.F, AC, 2004, nr. 616.
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schadevergoeding, moet aantonen dat de schuldenaar niet heeft voldaan aan de 
verbintenissen die de overeenkomst hem oplegt.
Hoewel de rechter naar recht kan beslissen dat het bewijs van een negatief feit 
niet  aan  dezelfde  eisen  moet  voldoen  als  dat  van  een  positief  feit,  mag  hij 
daarentegen  de  eiser  niet  van  dat  bewijs  vrijstellen  en  de  tegenpartij  de 
verplichting opleggen om het bewijs van het tegenovergestelde positief feit te 
leveren.
Het  arrest  stelt  vast  dat  het  contract  betreffende  de  overdracht  van  de 
handelszaak  van  de  verweerders  onderworpen  was  aan  de  opschortende 
voorwaarde dat de eiser een hypothecair krediet verkreeg en dat laatstgenoemde 
"uiteindelijk de handelszaak niet heeft gekocht en een attest van de Centeabank 
van  21  februari  2003  heeft  overgelegd  waarin  wordt  vermeld  dat  de  lening 
geweigerd  wordt  wegens  'de  ontoereikende  waarborgen  en  het  gebrek  aan 
ervaring [van de eiser] in de horeca'". 
Het overweegt, zonder op dat punt te worden betwist, dat de op de eiser rustende 
verplichting  om alle  noodzakelijke  inspanningen  te  leveren  om die  lening  te 
verkrijgen, moet worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis.
Het arrest dat zijn beslissing dat de overeenkomst betreffende de overdracht van 
handelszaak  in  het  nadeel  van  de  eiser  moet  worden  ontbonden  en  dat  hij 
veroordeeld  moet  worden  om  de  verweerders  schadevergoeding  te  betalen, 
grondt op de overweging dat laatstgenoemden "moeite hebben" om te bewijzen 
dat de eiser niet de nodige ijver aan de dag heeft gelegd opdat de voorwaarde 
vervuld zou worden en dat het, bijgevolg, aan de eiser staat aan te tonen dat hij  
alle stappen heeft gedaan die redelijkerwijs konden worden ondernomen om een 
lening  te  verkrijgen,  volgens  het  criterium  van  de  normaal  bedachtzame  en 
omzichtige persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert, welk bewijs hij te  
dezen niet levert, keert de bewijslast om en schendt het artikel 1315 Burgerlijk 
Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven
De overige onderdelen hoeven niet onderzocht te worden. Ze kunnen immers 
niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  dit  het  hoofdberoep 
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 Luik.

18 november 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: C.  Storck,  voorzitter –  Verslaggever: M. 
Regout  –  Gelijkluidende  conclusie: T.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaat: H. 
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Geinger.

Nr. 628

1° KAMER - 18 november 2011

1º WRAKING - VERZOEK TOT WRAKING VAN EEN RECHTER - VERWERPING VAN DAT VERZOEK - 
INDIENING VAN EEN NIEUW VERZOEK DAT OP DEZELFDE FEITEN IS GEGROND - ONTVANKELIJKHEID

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF - 
GRENZEN - VRAAG DIE GEEN VERBAND HOUDT MET HET ARTIKEL OP GROND WAARVAN DE VORDERING 
NIET-ONTVANKELIJK IS VERKLAARD

1º Uit artikel 842 van het Gerechtelijk Wetboek, dat geen onderscheid maakt naargelang  
het  vorige  verzoek  onontvankelijk  of  niet-gegrond werd  verklaard,  volgt  dat  een  nieuw  
verzoek tot wraking onontvankelijk is, als het dezelfde feiten aanvoert als het vorige1. (Art. 
842, Gerechtelijk Wetboek)

2º De door de verzoeker voorgestelde prejudiciële vraag dient niet aan het Grondwettelijk  
Hof te worden gesteld, aangezien zij geen verband houdt met artikel 842 van het Gerechte-
lijk Wetboek op grond waarvan het verzoek tot wraking niet-ontvankelijk wordt verklaard. 

(V. T. INAMI)

ARREST (vertaling)

(AR C.11.0676.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede en door meester  Inès  Wouters,  advocaat  bij de 
balie van Brussel ondertekende akte die op 18 oktober 2011 is ingekomen op de 
griffie van het arbeidshof te Brussel, vraagt de verzoeker dat de voorzitter van de 
vierde kamer van dat gerecht wordt gewraakt.
Mevrouw Fabienne Bouquelle, raadsheer in het arbeidshof, heeft op 19 oktober 
2011, in haar hoedanigheid van voorzitter van de vierde kamer van dat hof, de in 
artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld 
waarin haar met redenen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden 
vervat is.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Om de procedures tot wraking en tot onttrekking van de zaak aan de rechter te harmoniseren, werd 
artikel 842 Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij de wet van 10 juni 2001, in overeenstemming met 
artikel 659 van dat wetboek (Gedr.St. Kamer, zitt. 1999-2000, Doc. 0886/001, p. 13). Met betrekking 
tot de toepassing van dat artikel heeft het Hof, in een arrest van 24 feb. 2005 (AC, nr. 117) beslist dat 
uit die bepaling, die geen onderscheid maakt naargelang het vorige verzoek onontvankelijk of niet-
gegrond werd verklaard, volgt dat een nieuw verzoek tot wraking onontvankelijk is, als het dezelfde 
feiten aanvoert als het vorige. Dat arrest vormt slechts de bevestiging van de rechtspraak van het Hof 
die onder meer vervat is in zijn arresten van 21 nov. 1985 (AC, 1986, nr. 197), 11 juni 1976 (AC, 
1976, 1140) en 8 maart 1976 (AC, 5 maart 1976, 770).
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Luidens  artikel  842  Gerechtelijk  Wetboek  belet  het  vonnis  of  arrest  dat  een 
verzoek tot wraking van een rechter heeft verworpen, niet dat een nieuw verzoek 
wordt ingesteld wegens feiten die zich sedert de uitspraak voorgedaan hebben. 
Uit  die  bepaling,  die  geen  onderscheid  maakt  naargelang  het  vorige  verzoek 
onontvankelijk of niet-gegrond werd verklaard, volgt dat een nieuw verzoek tot 
wraking onontvankelijk is, als het dezelfde feiten aanvoert als het vorige. 
Een  eerder  verzoek  van  de  eiser  dat  strekte  tot  de  wraking  van  dezelfde 
magistraat, werd verworpen bij arrest van het Hof van 7 oktober 2011.
Het nieuwe verzoek voert dezelfde feiten aan als het verzoek dat door dat arrest  
werd verworpen. 
Het verzoek is niet ontvankelijk.
De  door  de  verzoeker  voorgestelde  prejudiciële  vraag  dient  niet  aan  het 
Grondwettelijk Hof te worden gesteld,  aangezien zij  geen  verband houdt met 
artikel  842  Gerechtelijk  Wetboek  op  grond  waarvan  deze  vordering  niet-
ontvankelijk wordt verklaard.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de wraking;
Stelt de gerechtsdeurwaarder Patrick Verhamme, Kroonlaan 358 te Elsene aan 
om het  arrest  ten  verzoeke  van de  griffier  binnen  achtenveertig  uren  aan  de 
partijen te betekenen;
Veroordeelt de verzoeker in de kosten, met inbegrip van die van de betekening 
van dit arrest.

18 november  2011 –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: C.  Storck,  voorzitter  – 
Gelijkluidende conclusie: T. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: I. Wouters, Brussel.

Nr. 629

1° KAMER - 18 november 2011

1º ADVOCAAT - TUCHT - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VERMELDING IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - UITWERKING

2º ADVOCAAT - TUCHT - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING - AANWEZIGHEID VAN DE VOORZITTER 
EN VAN DE SECRETARIS-ADVOCAAT - REGELMATIGHEID

3º ADVOCAAT - TUCHT - JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND - LIJST VAN ADVOCATEN DIE 
WENSEN PRESTATIES TE VERRICHTEN IN HET KADER VAN DE JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND - 
TOEZICHT OP DE KWALITEIT VAN DE PRESTATIES - TEKORTKOMING - SCHRAPPING

4º ADVOCAAT - TUCHT - ONDERZOEK VAN DE BEZWAREN - BEWEZEN VERKLAARDE BEZWAREN - 
GEEN TOEPASSING VAN DE STRAF SCHRAPPING - MOTIVERING
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5º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK BIJ 
WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING - ADVOCAAT - TUCHT - ONDERZOEK 
VAN DE BEZWAREN - BEWEZEN VERKLAARDE BEZWAREN - GEEN TOEPASSING VAN DE STRAF 
SCHRAPPING - MOTIVERING

1º De omstandigheid dat de beslissing van de tuchtraad in beroep van de advocaten niet  
vaststelt dat het openbaar ministerie aanwezig was bij de uitspraak is niet in strijd met de  
vermelding in het proces-verbaal van de terechtzitting volgens welke die uitspraak plaats-
vond in tegenwoordigheid van het openbaar ministerie. (Art. 782bis, Gerechtelijk Wetboek)

2º Artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt niet dat de beslissing van de tucht-
raad in beroep van de advocaten wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die  
ze gewezen heeft, en de secretaris-advocaat, die samen met die voorzitter en vier asses-
soren de kamer vormt krachtens artikel 465, §2, van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 782bis, 
Gerechtelijk Wetboek)

3º De beslissing van de tuchtraad in beroep van de advocaten die oordeelt dat, de straf  
schrapping van de lijst van advocaten die wensen prestaties te verrichten in het kader van  
de juridische tweedelijnsbijstand, aangezien zij eenmalig, streng en facultatief is, slechts  
kan  worden opgelegd in  omstandigheden die  voldoende ernstig  zijn  en  een kennelijke  
inbreuk inhouden op de doelstellingen van de wetten op de juridische bijstand, schendt  
artikel 508/8 van het Gerechtelijk Wetboek niet. (Art. 508/8, Gerechtelijk Wetboek)

4º en 5° De bestreden beslissing die, nadat zij heeft geoordeeld dat vier van de bezwaren 
bewezen zijn, beslist dat, hoewel daaruit een laakbaar tekort aan nauwkeurigheid blijkt, ze  
niet rechtvaardigen dat de verweerder van de voornoemde lijst wordt geschrapt, doet geen  
uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.  (Art. 6, Gerechtelijk 
Wetboek)

(STAFHOUDER VAN DE FRANSE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN BRUSSEL T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR D.11.0006.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen de beslissing van 16 februari  2011 van de 
Franstalige en Duitstalige tuchtraad in beroep van de advocaten.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel
De omstandigheid  dat  de  bestreden  beslissing  niet  vaststelt  dat  het  openbaar 
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ministerie aanwezig was bij de uitspraak is niet in strijd met de vermelding in het 
proces-verbaal  van de terechtzitting volgens welke die uitspraak plaatsvond in 
tegenwoordigheid van het openbaar ministerie.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel 
Artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt niet dat de beslissing van 
de tuchtraad in beroep van de advocaten wordt uitgesproken door de voorzitter 
van de kamer die ze gewezen heeft, en de secretaris-advocaat, die samen met die 
voorzitter  en  vier  assessoren  de  kamer  vormt  krachtens  artikel  465,  §2, 
Gerechtelijk Wetboek. 
Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht

Tweede middel

Eerste onderdeel
Artikel  508/8,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  Orde  van 
advocaten toeziet op de kwaliteit van de prestaties die door de advocaten worden 
verstrekt  in  het  kader  van  de  juridische  tweedelijnsbijstand.  Het  tweede  lid 
bepaalt dat de raad van de Orde, in geval van tekortkoming, met een met redenen 
omklede beslissing een advocaat kan schrappen van de in artikel 508/7 van dat 
wetboek bedoelde lijst van advocaten die wensen prestaties te verrichten in het 
kader van de juridische tweedelijnsbijstand.
De bestreden beslissing die oordeelt dat, aangezien de straf schrapping van de 
lijst  eenmalig,  streng  en  facultatief  is,  slechts  kan  worden  opgelegd  in 
omstandigheden die voldoende ernstig zijn en een kennelijke inbreuk inhouden 
op de  doelstellingen  van  de wetten  op de juridische  bijstand,  schendt  artikel 
508/8 Gerechtelijk Wetboek niet.

Tweede onderdeel
Nadat  de  bestreden  beslissing  de  in  het  antwoord  op  het  eerste  onderdeel 
vermelde  overweging  heeft  gemaakt,  onderzoekt  zij  de  tegen  de  eerste 
verweerder gemaakte bezwaren, oordeelt zij dat er vier daarvan bewezen zijn en 
beslist zij dat die bezwaren, hoewel ze blijk geven van een laakbaar tekort aan 
nauwkeurigheid,  niet  rechtvaardigen  dat  de  verweerder  van  de  lijst  wordt 
geschrapt.
Door aldus uitspraak te doen, doet de bestreden beslissing over de zaak waarvan 
zij  heeft  kennisgenomen,  geen  uitspraak  bij  wege van algemene  en  als  regel 
geldende beschikking en schendt zij,  bijgevolg,  artikel 6 van het  Gerechtelijk 
Wetboek niet. 
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
(...)

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

18 november 2011 – 1° kamer –  Voorzitter: C. Storck,  voorzitter  –  Verslaggever: M. 
Delange  –  Gelijkluidende  conclusie: T.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaten: J. 
Verbist en M. Mahieu.

Nr. 630

1° KAMER - 18 november 2011

RECHTSBIJSTAND - VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTSBIJSTAND - TAAL - ONTVANKELIJKHEID

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot rechtsbijstand dat in een andere taal dan die van  
de gevoerde rechtspleging is opgesteld. 

(A.)

BESCHIKKING

(AR G.11.0242.N)

Rechtspleging 

Het verzoek, ter griffie ontvangen op 31 oktober 2011, strekt tot rechtsbijstand 
daar  de  verzoeker,  burgerlijke  partij,  cassatieberoep  heeft  ingesteld  tegen  het 
arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 13 september 
2011, waartegen de beklaagden die veroordeeld werden om aan de verzoeker 
schadevergoeding te betalen, eveneens cassatieberoep hebben ingesteld.
Advocaat-generaal André Henkes heeft advies uitgebracht.

Beoordeling

1. Het verzoek tot rechtsbijstand betreft een cassatieberoep tegen een arrest van 
het hof van beroep te Gent.
Het verzoek betreft bijgevolg een rechtspleging die in het Nederlands is gevoerd.
2. Hieruit volgt dat het verzoekschrift tot rechtsbijstand in het Nederlands moet 
worden opgesteld.
Het verzoekschrift dat in het Frans is opgesteld is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het verzoek tot rechtsbijstand wordt verworpen.

18  november  2011  –  Bureau  voor  rechtsbijstand  –  Voorzitter  en  verslaggever: G. 
Londers, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie: A. Henkes, advocaat-generaal.
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Nr. 631

3° KAMER - 21 november 2011

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
- PAND - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERHUURDER - HERSTELLINGEN

Uit de artikelen 1719 en 1720 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de verhuurder, wanneer  
de  huur  betrekking  heeft  op een goed dat  specifiek  bestemd is  voor  een welbepaalde  
exploitatie en met het oog daarop is ingericht, behoudens andersluidend beding, het goed  
moet leveren in een staat die deze exploitatie mogelijk maakt, gelet op de administratieve  
voorschriften die op het ogenblik van het sluiten van de huurovereenkomst van toepassing  
waren, en het goed, onder voorbehoud van een latere wijziging van die voorschriften, in die  
staat moet houden zolang de huur duurt. (Artt. 1719 en 1720, BW)

(BRASSERIE DUBUISSON FRERES bvba T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0673.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 juni 2010 in hoger beroep 
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.
De  zaak  is  bij  beschikking  van  26  oktober  2011  van  de  eerste  voorzitter  
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1719 en 1720 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Om het geschil te beslechten, maakt het bestreden vonnis toepassing van de bepalingen  
betreffende de huur van onroerende goederen, meer bepaald de artikelen 1719 en 1720  
van het Burgerlijk Wetboek, die de verplichtingen van de verhuurder opsommen.
Het bestreden vonnis, dat erkent, enerzijds, dat (de verweerder) ten genoege van recht  
had aangetoond "dat  de  zaal  'Les  Glycines'  deel  uitmaakt  van  de  tussen  de  partijen  
gesloten huurovereenkomst", en, anderzijds, dat "de gehuurde lokalen, en meer bepaald  
de litigieuze zaal, vanaf februari 1993 niet meer konden dienen tot het gebruik waartoe ze  
waren verhuurd", stelt vast dat het geschil "bijgevolg niet alleen maar betrekking heeft op  
de 'gewone feitelijke stoornissen' waaraan de heer M. en mevrouw D. zich volgens de  
(eiseres) schuldig hebben gemaakt" en dat de litigieuze toestand uitsluitend betrekking  
heeft op de betrekkingen die zijn ontstaan uit de tussen (de verweerder) en (de eiseres)  
gesloten huurovereenkomst.
Het  (bestreden)  vonnis  verwerpt  bijgevolg  de  oplossingen  voor  het  geschil  die  de  
gerechtsdeskundige had voorgesteld in zijn eerste verslag en die de heer M. en mevrouw  
D. zouden hebben verplicht om een erfdienstbaarheid op hun goed te vestigen of een  
gedeelte  van  hun  goed  af  te  staan,  en  geeft  de  voorkeur  aan  een  oplossing  die  de  
gerechtsdeskundige in zijn tweede verslag had voorgesteld en die (de verweerder) in zijn  
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appelconclusie  "zeer  subsidiair"  had gevraagd,  met  name een oplossing die  rekening  
houdt met de betrekkingen tussen de verhuurder en de huurder.
De appelrechters hebben bijgevolg toepassing gemaakt van de artikelen 1719 en 1720  
van het Burgerlijk Wetboek:  "De artikelen 1719 en 1720 van het Burgerlijk  Wetboek  
verplichten de verhuurder om het goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan  
dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is en daaraan gedurende de huurtijd alle  
herstellingen te doen die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de  
huurder".
De appelrechters stellen vast "dat tevens vaststaat dat de verhuurde lokalen,  en meer  
bepaald de litigieuze zaal, vanaf februari 1993 niet meer konden dienen tot het gebruik  
waartoe  ze  verhuurd  waren"  en  beslissen  vervolgens  dat  de  aanpassingen  die  nodig  
waren om de feestzaal te exploiteren overeenkomstig de voorschriften van de gewestelijke  
dienst voor brandbestrijding, herstellingen zijn die niet ten laste van de huurder maar van  
de verhuurder vallen: "De werkzaamheden die nodig zijn om de zaal in overeenstemming  
met  de  voorschriften te  brengen,  met  name de aanpassing van de keuken  en  van  de  
stookruimte  met  het  oog  op  de  opdeling  ervan  en  het  voorzien  van  een  tweede  
nooduitgang, zijn aanpassingen die door hun omvang en het feit dat zij de structuur van  
het gebouw betreffen, geen zogenaamde 'herstellingen ten laste van de huurder' zijn".
Grieven
( )
De artikelen 1719 en 1720 van het Burgerlijk Wetboek bepalen de verplichtingen van de  
verhuurder ten aanzien van de huurder.
Artikel 1719 bepaalt dat de verhuurder verplicht is het verhuurde goed aan de huurder te  
leveren, dat goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik  
waartoe  het  verhuurd is  en,  ten  slotte,  de huurder het  rustig  genot  daarvan te  doen  
hebben zolang de huur duurt.
Artikel  1720,  van  zijn  kant,  bepaalt  dat  de  verhuurder  verplicht  is  het  goed  in  alle  
opzichten in  goede staat  van onderhoud te  leveren en dat  hij  daaraan gedurende de  
huurtijd alle herstellingen moet doen die nodig mochten worden, behalve de herstellingen  
ten laste van de huurder.
Het Hof van Cassatie heeft in twee beginselarresten van 29 mei 1989 de draagwijdte van  
de artikelen 1719 en 1720 van het Burgerlijk Wetboek gepreciseerd. Het Hof heeft beslist  
dat "aanpassingswerken die vereist zijn als gevolg van veiligheidsnormen die de overheid  
oplegt  om  het  verhuurde  goed  te  mogen  exploiteren,  niet  vallen  onder  de  
onderhoudsverplichtingen  of  herstelverplichtingen  die  aan  de  verhuurder  worden  
opgelegd" in de artikelen 1719 en 1720 (Cass., 29 mei 1989, AC, 1988-89, nr. 550; RCJB  
1990, p. 533, en de noot Y. MERCHIERS). 
Het bestreden vonnis,  dat beslist  dat de werkzaamheden die nodig zijn om de zaal in  
overeenstemming met de voorschriften te brengen, geen zogenaamde "herstellingen ten  
laste van de huurder" zijn en deze aan de verhuurder ten laste legt omdat ze onder zijn  
onderhouds- en herstelverplichtingen zouden vallen, schendt derhalve de artikelen 1719  
en 1720 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Krachtens artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek is de verhuurder, uit de aard 
van het contract, en zonder dat daartoe enig bijzonder beding nodig is, verplicht: 
1° het verhuurde goed aan de huurder te leveren; 2° dat goed in zodanige staat te 
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onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is; 3° de 
huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang de huur duurt.
Overeenkomstig  artikel  1720 van  dat  wetboek is  de  verhuurder  verplicht  het 
goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de huur betrekking heeft op een goed dat 
specifiek bestemd is voor een welbepaalde exploitatie en met het oog daarop is 
ingericht,  de  verhuurder,  behoudens  andersluidend  beding,  het  goed  moet 
leveren  in  een  staat  die  deze  exploitatie  mogelijk  maakt,  gelet  op  de 
administratieve  voorschriften  die  op  het  ogenblik  van  het  sluiten  van  de 
huurovereenkomst van toepassing zijn, en het goed, onder voorbehoud van een 
latere wijziging van die voorschriften, in die staat moet houden zolang de huur 
duurt.
Het bestreden vonnis stelt het volgende vast:
- de eiseres heeft, bij een op 12 februari 1993 ondertekende huurovereenkomst, 
aan de verweerder een pand verhuurd dat in de eerste plaats bestond uit, vooraan, 
een café en, achteraan, een feestzaal;
- de toegang tot  die zaal  liep langs het  aangrenzende pand, hetgeen gedoogd 
werd door de bewoners, die dat goed eerst huurden maar vervolgens de eigenaars 
ervan  werden;  laatstgenoemden  hebben  die  toegang  echter  vanaf  2003 
geweigerd;
- daarenboven werd, na een controle door de dienst brandbestrijding, beslist dat 
de feestzaal niet meer geëxploiteerd mocht worden, voornamelijk op grond dat er 
een tweede nooduitgang ontbrak;
- de door de eerste rechter aangewezen deskundige adviseerde dat die uitgang 
verzekerd moest worden via een doorgang in het café, een oplossing die door de 
dienst brandbestrijding werd aanvaard.
Volgens het bestreden vonnis staat het vast dat "de gehuurde lokalen, en meer 
bepaald de litigieuze zaal",  vanaf februari  1993, dus vanaf het  sluiten van de 
huurovereenkomst, "niet meer konden dienen tot het gebruik waartoe ze waren 
verhuurd" en dat de eiseres "(het goed( en al zijn aanhorigheden (de opslagplaats 
en  de  zaal  achteraan)  heeft  verhuurd,  hoewel  ze  wegens  een  ontoereikende 
toegang tot die lokalen niet konden worden gebruikt voor het doel waartoe ze 
waren bestemd".
Het  bestreden  vonnis,  dat  beslist  dat  de  artikelen  1719  en  1720  van  het 
Burgerlijk Wetboek de eiseres verplichten de noodzakelijke werkzaamheden uit 
te  voeren  teneinde  de  lokalen  voor  die  bestemming  te  kunnen  gebruiken, 
verantwoordt naar recht zijn beslissing om haar te veroordelen tot de uitvoering 
van de door de deskundige geadviseerde werkzaamheden.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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21  november  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter: A.  Fettweis,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: S. Velu –  Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: M. Mahieu en J. Oosterbosch.

Nr. 632

3° KAMER - 21 november 2011

1º LOON — ALGEMEEN - BEGRIP - ARBEID - ARBEIDSBESCHERMING EN REGLEMENTERING 
VAN HET WELZIJN OP HET WERK - VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER - VERSTREKKEN VAN WATER - 
PREMIE

2º ARBEID — ARBEIDSBESCHERMING - VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER - 
VERSTREKKEN VAN WATER - PREMIE - TOEKENNING - WETTELIJKHEID

1º  Het  arrest  stelt  vast  dat  een  drankautomaat  met  flesjes  plat  of  bruisend  water  ter  
beschikking van de werknemers stond tegen tegen een bepaalde prijs, dat er geen dubbel  
gebruik was tussen het toekennen van de premie in kwestie en het ter beschikking stellen  
van water en dat het bescheiden bedrag van die premie de waarde van de prestatie bij  
equivalent niet overschreed, en verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht dat de premie  
in geen geval een vorm van loon voor de werknemers is in de zin van artikel 2, eerste lid, 3°  
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,  
doch de uitvoering van de verplichting van de werkgever bij equivalent.  (Art. 2, eerste lid, 
3°, Loonbeschermingswet; Artt. 14 en 19, §2, RSZ-wet; Art. 73, ARAB)

2º De artikelen 73 en 97 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en van  
de reglementering van het welzijn op het werk verplichten de werkgever drinkwater of een  
andere aangepaste drank te verstrekken tegen de voorwaarden die erin bepaald zijn en  
sluiten niet uit  dat de werknemers een premie of een forfaitaire geldsom mogen krijgen  
waarmee ze drank kunnen kopen op de plaats waar zij hun werk uitoefenen. (Artt. 73 en 97, 
ARAB)

(RSZ T. SOCIETE BELGE D'OXYCOUPAGE nv)

ARREST (vertaling)

(AR S.10.0215.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te Luik van 28 
mei 2010.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF



2366 HOF VAN CASSATIE 21.11.11 - Nr. 632 

Beoordeling

Eerste onderdeel
Krachtens artikel 14, §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  wordt  het  loon waarop  de bijdragen  voor sociale  zekerheid worden 
berekend  doorgaans  bepaald  bij  artikel  2  van  de  wet  van  12  april  1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers. 
Volgens artikel 2, eerste lid, 3°, van die wet, wordt verstaan onder "loon" de in 
geld  waardeerbare  voordelen  waarop  de  werknemer  ingevolge  zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
Artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat, met 
afwijking,  niet  als  loon  worden  aangemerkt  de  bedragen  die  gelden  als 
terugbetaling van de kosten die de werknemer heeft verricht om zich van zijn 
woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, alsook de kosten die ten laste van 
zijn werkgever vallen.
Artikel 73 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en van de 
reglementering  van  het  welzijn  op  het  werk  verplicht  de  werkgever  om 
drinkwater of een aangepaste drank te verstrekken aan de werknemers.
Het arrest stelt vast dat een drankautomaat met flesjes plat of bruisend water ter 
beschikking van de werknemers  stond tegen  de prijs  van 25 of 30 frank per 
flesje, dat  er bijgevolg geen dubbel gebruik was tussen het toekennen van de 
premie en het ter beschikking stellen van water [en dat] het bescheiden bedrag 
van de premie de waarde van de prestatie bij equivalent niet overschreed.
Op  grond  van  die  vaststellingen  konden  de  rechters  in  hoger  beroep  wettig 
beslissen dat  de litigieuze premie "in geen  geval  een vorm van loon voor de 
werknemers is, [dat] de werkgever hiermee geen kosten van de werknemers ten 
laste neemt maar, integendeel, zijn verplichting bij equivalent uitvoert."
Voor  het  overige  sluiten  de  aanwezigheids-  en  anciënniteitsvereisten  van  de 
premie niet uit dat zij de kosten ten laste van de werkgever compenseert. 
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 97 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en 
de reglementering van het welzijn op het werk, stellen de werkgevers drinkwater 
of een andere drank, die volgens het advies van de arbeidsgeneesheer, aangepast 
is  in hoeveelheid,  kwaliteit en temperatuur aan het  soort werk dat uitgevoerd 
wordt,  ter  beschikking  van  hun  personeel;  wanneer  de  klimatologische 
omstandigheden het vereisen en in elk geval wanneer de buitentemperatuur lager 
dan  5°C  is,  wordt  warme  drank  in  voldoende  hoeveelheid  verstrekt  aan  de 
werknemers  op  de  werven;  individuele  drinkbekertjes,  eventueel  van  het 
wegwerpsoort,  worden  ter  beschikking  gesteld  en  de  distributiepunten  zijn 
gemakkelijk bereikbaar.
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Noch  die  bepaling,  noch  voornoemd artikel  73  van  het  algemeen  reglement 
sluiten  uit  dat  de  werknemers  een  premie  of  een  forfaitaire  geldsom  mogen 
krijgen  waarmee  ze  drank  kunnen  kopen  op  de  plaats  waar  zij  hun  werk 
uitoefenen. 
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht. 

Dictum
Het Hof
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

21  november  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter: A.  Fettweis,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: A. Simon – Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: A. De Bruyn en H. Geinger.

Nr. 633

3° KAMER - 21 november 2011

BESTAANSMINIMUM - MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - 
CATEGORIE VAN BEGUNSTIGDEN - SAMENWONING - BEGRIP - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN 
DE HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN - EEN VAN DE SAMENWONENDEN HEEFT GEEN 
BESTAANSMIDDELEN - ILLEGAAL VERBLIJF VAN DE SAMENWONENDE - ECONOMISCH-FINANCIEEL 
VOORDEEL

Om te beslissen dat de rechthebbende op het leefloon, die onder hetzelfde dak woont als  
een illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling, de huishoudelijke aangelegen-
heden hoofdzakelijk  gemeenschappelijk  met  hem regelt,  moet  de uitkeringsgerechtigde,  
naast de verdeling van de huishoudelijke taken, uit de samenwoning een economisch-finan-
cieel voordeel halen. (Art. 14, §1, 1°, tweede lid, Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie)

(G. T. OCMW NIJVEL)

ARREST (vertaling)

(AR S.11.0067.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 
17 februari 2011.
Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
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- artikel 14, §1, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op  
maatschappelijke integratie, vervangen door de programmawet van 9 juli 2004. 
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, doet het vonnis van de  
eerste rechter teniet, behalve in zoverre het over de kosten uitspraak doet, en verklaart  
het oorspronkelijke verhaal van de eiser niet-gegrond op de volgende gronden:
"Bespreking
1.  De betwisting betreft  het bedrag van het leefloon dat  (aan de eiser)  moet  worden  
toegekend.  Vast  staat  dat  (de eiser)  die  recht  heeft  op het  leefloon,  samenwoont  met  
(mevrouw P.), die illegaal op het grondgebied verblijft en geen bestaansmiddelen heeft,  
en dat die persoon deel uitmaakt van zijn gezin.
De betwiste periode gaat in op 1 januari 2008, waarbij rekening moet worden gehouden  
met de bijzondere (niet betwiste) omstandigheid dat (de eiser) vanaf 14 juni 2008 het  
leefloon voor personen met een gezin ten laste ontvangt gedurende de tijdvakken waarin  
hij zijn kinderen opvangt (co-ouderschap).
Het verblijf van mevrouw P. werd sinds 19 augustus 2009 geregulariseerd; mevrouw P. is  
beginnen te werken en (de eiser) betwist niet meer dat de hulp beperkt moet worden tot  
het tarief voor samenwonenden. De betwiste periode loopt dus van 1 januari 2008 tot 19  
augustus 2009.
2. Wanneer de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verleende hulp  
betrekking  heeft  op  het  recht  op  maatschappelijke  integratie,  worden  de  
toekenningsvoorwaarden bij wet bepaald en worden de toegekende bedragen forfaitair  
bepaald.  Die bedragen variëren naargelang van wettelijke  voorwaarden die  door het  
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en door de rechter nageleefd moeten  
worden (artikel 14, wet van 26 mei 2002).
Zo wordt het tarief voor alleenstaanden toegekend aan een alleenstaande, in tegenstelling  
tot een persoon die met een andere samenwoont; het begrip 'samenwoning' wordt in de  
wet omschreven en moet voldoen aan twee voorwaarden: onder hetzelfde dak leven en de  
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.
De  aanvrager  van  een  leefloon  wiens  feitelijke  situatie  aan  die  twee  voorwaarden  
beantwoordt, valt onder de eerste categorie rechthebbenden bedoeld in artikel 14, §1, 1°,  
van de wet van 26 mei 2002, tenzij hij samenwoont met personen te zijnen laste in de zin  
van artikel 14, §1, 3°, van die wet.
Het tarief voor alleenstaanden kan bijgevolg niet worden toegekend aan een persoon die  
samenleeft met iemand met wie hij een feitelijk gezin vormt, zelfs als die persoon geen  
bestaansmiddelen heeft (zie in dezelfde zin : Arbh. Brussel, 21 februari 2008, AR 48742,  
niet  gepubliceerd).  Als  aangenomen  wordt,  zoals  (de  eiser)  betoogt,  dat  hij  
overeenkomstig  artikel  14,  §1,  [2°],  van  de wet  van  26 mei  2002 recht  heeft  op het  
leefloon voor alleenstaanden, hoewel hij met mevrouw P. samenwoont, en zulks alleen op  
grond dat laatstgenoemde geen bestaansmiddelen heeft, dan zou dat eigenlijk betekenen  
dat het begrip samenwoning, in de zin van artikel 14, §1, 1°, van de wet, opgevat moet  
worden  als  de  samenwoning  met  een  persoon  wiens  bestaansmiddelen  met  de  
samenwonenden gedeeld kunnen worden; die voorwaarde komt echter niet voor in de wet.
3. [De eiser] beweert dat de wetgever het tarief voor samenwonenden (uitsluitend) heeft  
willen  toekennen  aan  personen  die  reeds  andere  bestaansmiddelen  genieten  door  de  
aanwezigheid van een andere persoon in het gezin.
Die bewering wordt door geen enkele verwijzing naar de parlementaire voorbereiding  
van de wet gestaafd. Uit het onderzoek van de parlementaire voorbereiding blijkt evenmin  
dat die stelling correct zou zijn.
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Met de wet van 26 mei 2002 heeft de wetgever in een individueel recht op leefloon willen  
voorzien. Wanneer blijkt dat degene die samenwoont met de aanvrager van het leefloon  
bestaansmiddelen  heeft,  dan  zijn  die  bestaansmiddelen  een  reden  om  het  aan  de  
rechthebbende  verschuldigde  bedrag  (tarief  voor  samenwonenden)  eventueel  te  
'verminderen' (zie uitvoeringsbesluit van 11 juli 2002).
Met toepassing van de wetten van 26 mei 2002 en 8 juli 1976 kan er weliswaar rekening  
gehouden  worden  met  de  samenwoning  met  een  persoon  zonder  bestaansmiddelen:  
enerzijds kan,  volgens de reglementering betreffende het leefloon,  wanneer voldaan is  
aan de twee voorwaarden voor samenwoning, het tarief (voor samenwonenden) van het  
aan de aanvrager verschuldigde leefloon eventueel 'verhoogd' worden tot het 'tarief voor  
personen  met  gezinslast',  op  voorwaarde  dat  de  persoon  met  wie  de  aanvrager  
samenwoont,  beschouwd  kan  worden  als  een  levenspartner  en  voldoet  aan  de  
voorwaarden van artikel 2bis van het koninklijk besluit van 11 juli 2002; anderzijds kan,  
in  geval  van  een  aanvraag  voor  financiële  hulp  aan  het  openbaar  centrum  voor  
maatschappelijk welzijn, de bij de wet van 26 mei 2002 ingevoerde regeling (leefloon -  
geen bestaansmiddelen) in voorkomend geval worden aangevuld met de regeling bepaald  
in de wet van 8 juli 1976 (sociale hulp - staat van behoeftigheid).
In deze zaak is geen van beide gevallen echter van toepassing. Mevrouw P. verbleef tot  
augustus  2009  onregelmatig  op  het  Belgisch  grondgebied.  Voor  de  betwiste  periode  
beantwoordt  zij  niet  aan  de  voorwaarden  voor  de  verhoging  van  het  tarief  (voor  
samenwonenden) van het aan de eiser verschuldigde leefloon. Anderzijds wordt, in het  
kader van de (aan de eiser) verschuldigde hulp, niet aangetoond dat hij in een staat van  
behoeftigheid verkeerde zodat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hem  
op grond hiervan méér financiële hulp dan het leefloon voor samenwonenden waarop (de  
eiser) recht heeft, diende toe te kennen. [De verweerder] wijst erop dat er geen sprake is  
van een staat  van behoeftigheid of  van schulden,  inzonderheid gedurende het  tijdvak  
waarin (de eiser) slechts het leefloon voor samenwonenden ontving (zes maanden). [De  
eiser] voert evenmin enig tegenbewijs aan.
4.  Kortom,  (de eiser)  toont  niet  aan dat  (de verweerder)  hem gedurende de betwiste  
periode een grotere financiële hulp verschuldigd was dan het leefloon tegen het tarief  
voor samenwonenden, dat hem door de betwiste beslissing was toegekend.
Het hoger beroep is ontvankelijk en gegrond.
Het oorspronkelijk verhaal (van de eiser) is ongegrond.
Het beroepen vonnis moet worden gewijzigd en de administratieve beslissing moet in  
haar geheel hersteld worden."
Grieven
Artikel  14,  §1,  1°  en  2°,  van  de  wet  van  26  mei  2002  betreffende  het  recht  op  
maatschappelijke integratie voert een leefloon in waarvan het tarief varieert naargelang  
de  aanvrager  behoort  tot  de  categorie  "persoon  die  met  één  of  meerdere  personen  
samenwoont" dan wel tot de categorie "alleenstaande persoon".
In  punt  1°  wordt  gepreciseerd  dat  "onder  samenwoning  wordt  verstaan  het  onder  
hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk  
gemeenschappelijk regelen".
(De eiser) streefde de bevestiging van het vonnis van de eerste rechter na en vorderde  
bijgevolg, te zeggen dat het oorspronkelijk beroep van de eiser ontvankelijk en gegrond  
is,  de  verweerder  te  veroordelen  "om  hem  een  leefloon  tegen  het  tarief  voor  
alleenstaanden toe te kennen vanaf 1 januari 2008 tot 14 juni 2008" en te zeggen "dat (de  
eiser)  vanaf  15  juni  2008  recht  (heeft)  op  het  tarief  voor  alleenstaanden  voor  de  
tijdvakken  gedurende  welke  hem  het  tarief  voor  'personen  met  gezinslast'  niet  was  
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toegekend,  en  dit  tot  19  augustus  2009".  Daartoe  betoogde  hij  voornamelijk  het  
volgende :
"[De verweerder] vergist zich wanneer hij betoogt dat de wet bepaalt dat men niet met  
een  alleenstaande  te  maken  heeft  zodra  er  sprake  is  van  samenwoning  met  een  
meerderjarige;
Dit  is  helemaal  niet  wat  de  wetgever  heeft  bedoeld;  (de verweerder)  geeft  een foute  
uitlegging van artikel 14 van de wet van 26 mei 2002 en van het begrip 'samenwoning' in  
de zin van die wet;
De wetgever  heeft  het  tarief  voor samenwonenden duidelijk  willen  toekennen  aan  de  
personen die reeds over andere bestaansmiddelen beschikten door de aanwezigheid van  
een andere persoon in het gezin;
In dit geval ontving mevrouw P. tijdens het betwiste tijdvak geen enkel inkomen; zij kon  
dus onmogelijk de huishoudelijke aangelegenheden samen met (de eiser) regelen."
Het  arrest  stelt  vast  dat  de  eiser  samenleefde  met  een  "persoon  die  illegaal  op  het  
grondgebied verbleef en geen bestaansmiddelen had".
Het  arrest  heeft  aldus  niet  wettig  kunnen  beslissen  dat  de  eiser  met  die  persoon  
samenwoonde in de zin van artikel 14, §1, 1°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het  
recht op maatschappelijke integratie en dat hij bijgevolg niet in aanmerking kwam voor  
het  leefloon  tegen  het  tarief  "alleenstaanden",  omdat  de  wetgever  het  tarief  
"samenwonenden"  alleen  heeft  willen toekennen  aan  personen  die  reeds  over andere  
bestaansmiddelen beschikten door de aanwezigheid van een andere persoon in het gezin.
Het arrest dat aldus beslist dat het tarief voor alleenstaanden niet kan worden toegekend  
aan een persoon die samenleeft met iemand met wie hij een feitelijk gezin vormt, zelfs als  
die persoon geen bestaansmiddelen heeft", en het oorspronkelijk verhaal van de eiser  
bijgevolg ongegrond verklaart, miskent het wettelijk begrip "samenwoning" in de zin van  
de in het middel bedoelde wetsbepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Artikel 14, §1, 1°, eerste lid, Leefloonwet stelt het bedrag van het leefloon vast 
voor eenieder die met een of meerdere personen samenleeft.
Luidens artikel 14, §1, 1°, tweede lid, Leefloonwet wordt onder samenwoning 
verstaan het  onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke 
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.
In antwoord op een prejudiciële vraag heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 
176/2011 van 10 november 2011, voor recht gezegd dat voormeld artikel 14, §1, 
tweede lid, Leefloonwet de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, indien het in 
die zin geïnterpreteerd wordt dat het hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen 
van  de  huishoudelijke  aangelegenheden  tussen  een  rechthebbende  op  het 
leefloon en de illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling met wie hij 
onder  één  dak  woont,  uitsluitend  de  verdeling  van  de  huishoudelijke  taken 
omvat, zonder dat wordt vereist dat het samenwonen de uitkeringsgerechtigde 
een economisch-financieel voordeel oplevert.
Het Grondwettelijk Hof heeft in hetzelfde arrest voor recht gezegd dat dezelfde 
bepaling  de  artikelen  10  en  11  Grondwet  niet  schendt  indien  het  in  die  zin 
geïnterpreteerd  wordt  dat  die  regeling  in  dat  geval  veronderstelt  dat  de 
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uitkeringsgerechtigde,  naast  de  verdeling  van  de  huishoudelijke  taken,  uit  de 
samenwoning een economisch-financieel voordeel haalt.
Opdat de rechthebbende op het leefloon die onder hetzelfde dak woont als een 
illegaal  op  het  grondgebied  verblijvende  vreemdeling,  de  huishoudelijke 
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk met hem zou regelen in de 
zin van artikel 14, §1, 1°, Leefloonwet, moet de uitkeringsgerechtigde, naast de 
verdeling  van de  huishoudelijke  taken,  uit  de samenwoning  een economisch-
financieel voordeel halen.
Het arrest stelt vast dat de eiser recht heeft op het leefloon, dat hij samenwoont 
met  een persoon die onwettig in  het  land verblijft  en geen  bestaansmiddelen 
heeft en dat die persoon deel uitmaakt van zijn gezin. Het beslist dat de eiser met 
die persoon samenleeft in de zin van artikel 14, §1, 1°, Leefloonwet, zonder na te 
gaan  of  de  eiser,  naast  de  verdeling  van  de  huishoudelijke  taken,  uit  die 
samenwoning een economisch-financieel voordeel haalt. Het verantwoordt aldus 
zijn beslissing dat de eiser slechts recht heeft op het leefloon tegen het tarief voor 
samenwonenden, niet naar recht.
Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 
ontvankelijk verklaart.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Luik.

21  november  2011  –  3°  kamer  –  Voorzitter: A.  Fettweis,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: M. Delange –  Gelijkluidende conclusie: M. Palumbo, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: B. Maes en J. Oosterbosch.

Nr. 634

2° KAMER - 22 november 2011

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - UITZONDERINGEN

Behoudens de in artikel 5, vierde lid, Strafwetboek genoemde publiekrechtelijke rechtsper-
sonen, kunnen in beginsel alle rechtspersonen, zowel privaat- als publiekrechtelijk, straf-
rechtelijk verantwoordelijk zijn. (Art. 5, eerste en vierde lid, Strafwetboek)

(VERENIGING VAN OCMW'S ASZ AALST T. D. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal M. Timperman: 
Onderhavige zaak betreft de vraag of een rechtspersoon, opgericht overeenkomstig artikel 
118 van  de Organieke  Wet  van  18 juli  1976 betreffende  de OCMW's,  de immuniteit 
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geniet bepaald in artikel 5, 4e lid, van het Strafwetboek en bijgevolg niet als strafrechte -
lijk verantwoordelijke rechtspersoon kan worden beschouwd?
1. Feiten en voorafgaande procedure
1.1. Eiseres in cassatie is een vereniging van OCMW's ASZ (Algemeen Stedelijk Zieken -
huis) Aalst, Autonome Verzorgingsinstelling, met maatschappelijke zetel te Aalst. 
Ze werd in verdenking gesteld wegens: te Aalst op 4 juli 2006 door gebrek aan voorzich-
tigheid  of  voorzorg,  maar  zonder  het  oogmerk  om de  persoon van  een  ander  aan  te 
randen, onopzettelijk de dood van (...) te hebben veroorzaakt.
1.2. Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dender-
monde van 21 april 2009 werd eiseres in cassatie wegens deze enige tenlastelegging naar 
de correctionele rechtbank verwezen.
Op 29 april 2009 stelde eiseres in cassatie tegen deze beschikking van de raadkamer hoger 
beroep in.
Voor de raadkamer had de eiseres in cassatie enerzijds aangevoerd dat, vermits zij een 
publiekrechtelijke rechtspersoon is in de zin van artikel 5, vierde lid van het Strafwetboek,  
ze  niet  strafrechtelijk  verantwoordelijk  kon  worden  gesteld,  zodat  de  strafvordering 
onontvankelijk  was;  anderzijds  voerde  zij  aan  dat  er  geen  of  onvoldoende  bezwaren 
waren.
Het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in het hof van beroep te 
Gent van 20 januari 2011 verklaarde het hoger beroep onontvankelijk voor zoverre het  
betrekking had op het bestaan van bezwaren, ontving het hoger beroep voor het overige,  
maar verklaarde het ongegrond.
Met een verklaring op 3 februari 2011 afgelegd ter griffie van het hof van beroep te Gent 
stelde de eiseres cassatieberoep in tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstel -
ling.
2. Het middel
In haar enige middel voert  eiseres de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de  
Gecoördineerde Grondwet  en,  voor  zoveel als nodig,  van artikel  5,  vierde lid van het  
Strafwetboek.
2.1. Eiseres argumenteert dat zij werd opgericht in het kader van de Organieke Wet van 8 
juli  1976 betreffende  de OCMW's,  namelijk  overeenkomstig  artikel  118 van  die  wet,  
zodat  zij  als  vereniging  van  OCMW's,  Autonome  Verzorgingsinstelling,  een  aparte 
publiekrechtelijke rechtspersoon is.
Overeenkomstig artikel 5, vierde lid Strafwetboek zijn de OCMW's uit het toepassingsge-
bied van dat artikel betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen 
gesloten en die uitzondering dient volgens eiseres beperkend te worden geïnterpreteerd.
Eiseres stelt óók dat de wetgever redelijkerwijze kon oordelen dat hij niet verplicht was  
om ten aanzien van de publiekrechtelijke rechtspersonen dezelfde maatregelen te nemen 
als  ten  aanzien  van  privaatrechtelijke  rechtspersonen  en  dat  hij  tevens  vermocht  die 
publiekrechtelijke rechtspersonen niet uit het toepassingsgebied van de wet te sluiten die 
zich alleen  door  hun  juridisch  statuut  van  de  privaatrechtelijke  rechtspersonen  onder-
scheiden. Volgens eiseres diende de wetgever rekening te houden met het feit dat publiek -
rechtelijke rechtspersonen, zelfs indien zij een rechtstreeks verkozen orgaan bezitten, acti -
viteiten kunnen ontplooien die soortgelijk zijn aan die van privaatrechtelijke rechtsper-
sonen en dat het derhalve aangewezen is dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
dergelijke publiekrechtelijke rechtspersoon in dat geval mogelijk zou zijn.
Vervolgens bestaat er volgens eiseres een nauw verband tussen haar zelf - een Vereniging  
van OCMW's - en de individuele OCMW's die eiseres hebben opgericht en die onder geen 
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enkele omstandigheid strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
2.2. Eiseres voert daarbij aan dat het door artikel 5 Strafwetboek gecreëerde onderscheid 
tussen de rechtspositie van een OCMW dat een ziekenhuis bestuurt en een Vereniging van 
OCMW's met dezelfde activiteit, in strijd is met het grondwettelijk beginsel van gelijk-
heid  en discriminatie;  volgens  eiseres  doorstaat  het  verschil  in  behandeling  tussen de 
Vereniging van OCMW's en de OCMW's die de Vereniging hebben opgericht niet de 
toets van de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Zij voegt daaraan toe dat het in artikel 5 Strafwetboek gemaakte onderscheid tussen de 
publiekrechtelijke rechtspersonen en de privaatrechtelijke rechtspersonen in strijd is met  
de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie nu hierbij geen reke-
ning wordt gehouden met de activiteiten die de betrokken rechtspersonen uitoefenen; het  
gelijkheidsbeginsel  vereist  volgens  eiseres  dat  publiekrechtelijke  rechtspersonen  straf-
rechtelijk verantwoordelijk zouden kunnen worden gesteld naar aanleiding van een activi-
teit die gelijksoortig is aan een activiteit die normalerwijze door een privaatrechtelijke 
rechtspersoon wordt uitgeoefend.
Eiseres stelt immers vast dat de activiteit die zij uitoefent, als Vereniging van OCMW's in 
de zin van de artikelen 118 en volgende van de OCMW-wet, gelijkaardig is aan de activi-
teit van een privaatrechtelijke rechtspersoon doch dat, indien een OCMW dergelijke acti -
viteit  niet  zou delegeren aan een Vereniging van OCMW's doch zelf rechtstreeks zou 
ontplooien,  zij  onder  geen  beding strafrechtelijk  verantwoordelijk  zou kunnen worden 
gesteld.
2.3. Tenslotte verzoekt eiseres het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwet -
telijk Hof voor te leggen: "Schendt artikel 5, vierde lid Strafwetboek de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet doordat het de in dit artikel genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen 
waaronder  de  OCMW's  uit  het  toepassingsgebied  van  artikel  5  van  het  Strafwetboek 
uitsluit,  terwijl  een  Vereniging  van  OCMW's,  zoals  geregeld  in  de  artikelen  118  en  
volgende van de organieke wet  betreffende  de Openbare Centra voor  Maatschappelijk 
Welzijn van 8 juli 1976 niet uit het toepassingsgebied van artikel 5 van het Strafwetboek 
worden gesloten?"
3. Analyse
3.1. Uit het voorgaande blijkt dat eiseres er zich in essentie over beklaagt dat een OCMW 
dat een ziekenhuis bestuurt niet aan de bepaling van artikel 5 Strafwetboek betreffende de  
strafrechtelijke  aansprakelijkheid  van  rechtspersonen kan  worden  onderworpen,  terwijl 
een Vereniging van OCMW's die een ziekhuis bestuurt  wél  aan de bepaling is onder-
worpen.
Eiseres  betwist  niet  dat zij  een activiteit  uitoefent  die  ook door  een privaatrechtelijke  
rechtspersoon kan worden uitgeoefend; ze aanvaardt ook dat de wetgever redelijkerwijze 
kon oordelen dat hij niet verplicht was om ten aanzien van publiekrechtelijke rechtsper-
sonen dezelfde  maatregelen  te nemen als ten aanzien van privaatrechtelijke  rechtsper-
sonen én dat het gelijkheidsbeginsel vereist dat publiekrechtelijke rechtspersonen straf-
rechtelijk verantwoordelijk zouden kunnen worden gesteld naar aanleiding van een activi-
teit die gelijksoortig is aan een activiteit die normalerwijze door een privaatrechtelijke 
rechtspersoon wordt uitgeoefend.
De kritiek van eiseres kan niet leiden tot cassatie van de beslissing dat een vereniging van 
OCMW's die een ziekenhuis uitbaat strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn. Zelfs als het  
middel  zou  gegrond  zijn  en  de  OCMW's,  die  eveneens  een  ziekenhuis  besturen  en 
derhalve dezelfde activiteit verrichten als deze van eiseres als Vereniging van OCMW's,  
ten onrechte uit het toepassingsgebied van artikel 5, vierde lid Strafwetboek zouden zijn  
gesloten, verandert dit niets aan de positie van eiseres: daardoor zou eiseres als vereniging  
van OCMW's immers ook nog steeds aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
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artikel 5 Strafwetboek onderworpen blijven.
Van uit die optiek is het middel niet ontvankelijk.
3.2. Minstens kan gesteld worden dat het middel faalt naar recht. 
3.2.1. Dat een Vereniging van OCMW's niet en een OCMW wél uit het toepassingsgebied 
van artikel 5 Strafwetboek is gesloten, vloeit in eerste instantie voort uit het feit dat de  
uitzonderingen  waarin  het  vierde  lid  van  artikel  5  Strafwetboek  voorziet,  beperkend  
dienen te worden geïnterpreteerd.
Dat het gaat om een reeks publiekrechtelijke rechtspersonen die een rechtstreeks verkozen  
orgaan  hebben1 was  het  criterium  om  deze  publiekrechtelijke  rechtspersonen  uit  het 
toepassingsgebied van artikel 5 Strafwetboek te sluiten2.
Nochtans werd de gedachte die aan deze uitsluiting ten grondslag lag, namelijk dat poli-
tieke verantwoordelijkheid klaarblijkelijk strafrechtelijke verantwoordelijkheid diende uit 
te sluiten, bekritiseerd omdat politieke verantwoordelijkheid immers vooral ten aanzien 
van gezagsdragers maar niet ten aanzien van de overheid als zodanig speelt3.
Het bestaan van een rechtstreeks verkozen orgaan overtuigde een andere auteur evenmin: 
het publiekrechtelijk karakter van een rechtspersoon kan hoogstens een reden uitmaken 
om de uitvoering van bepaalde straffen of de omschrijving van bepaalde strafbaarstel -
lingen te beperken, doch kan bezwaarlijk elke uitsluiting van strafrechtelijke verantwoor -
delijkheid rechtvaardigen4. 
De reden waarom de OCMW's - waarvan er slechts enkelen op het moment van de parle-
mentaire voorbereiding van de wet  betreffende de verantwoordelijkheid van rechtsper-
sonen een rechtstreeks verkozen orgaan hadden - werden uitgesloten uit het toepassings-
gebied van artikel  5 Strafwetboek had uiteindelijk ook te maken met het feit  dat men 
tussen de verschillende OCMW's geen onderscheid wou maken5.
Ook een poging om de uitsluiting te beperken tot de gevallen waarin OCMW's hebben 
gehandeld in het raam van een opgedragen overheidstaak, was niet succesvol, ook al werd 
deze poging  verantwoord  door  het  feit  dat  OCMW's  ook  rustoorden  en  ziekenhuizen 
kunnen beheren en derhalve niet boven de wet kunnen staan6.

1 C.  VAN DEN WYNGAERT,  m.m.v.  B.  DE SMET en  S.  VANDROMME,  Strafrecht  en  strafprocesrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2009, 133.
2 Cfr.  S.  VAN GARSSE,  "De strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  van publiekrechtelijke  rechtsper-
sonen", CDPK 2000, (347) 349. Zie ook: A. MASSET, "La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabi-
lité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée", JT 1999, (653) 655.
3 S. VAN GARSSE, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen", 
CDPK 2000, (347) 349.
4 Ph. TRAEST, "De Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen",  TVR 1999, (451) 456. Zie ook in dezelfde zin: A. DE NAUW en F. DERUYCK, "De 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", RW 1999-2000, (897) 899-900.
5 A. MASSET, "La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une 
extension du filet pénal modalisée", JT 1999, (653) 655: "(...) le motif avancé pour exclure tous les 
centres  publics  d'aide  sociale  est  plus  particulier:  seule  une  dizaine  de  ces  institutions  disposent  
également d'un organe directement élu selon des règles démocratiques et cette catégorie devait dès 
lors être exemptée du principe; tous les c.p.a.s. bénéficient cependant de ce régime d'exemption, car il 
a été estimé qu'introduire une discrimination au détriment des c.p.a.s. non élus directement, aurait  
constitué une discrimination inacceptable". Vergelijk: Ph. TRAEST, "De Wet van 4 mei 1999 tot invoe-
ring van de strafrechtelijke  verantwoordelijkheid van rechtspersonen",  TVR 1999, (451) 456 die, 
naast anderen, nog opmerkt dat een amendement dat ertoe strekte slechts die OCMW's uit te sluiten  
die over een rechtstreeks verkozen orgaan beschikken, het niet haalde omdat het niet wenselijk leek 
dat een OCMW strafrechtelijk vervolgd zou worden voor de rechtbank; H. VAN BAVEL, "De Wet van 
4 mei  1999 tot  invoering  van  de  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  van  rechtspersonen",  AJT 
1999-00, (209) 212.
6 A. DE NAUW en F. DERUYCK, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen",  RW 
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Er werd dan ook geschreven dat de uitsluiting van artikel 5, vierde lid Strafwetboek, en  
meer bepaald in zoverre deze betrekking had op de OCMW's, niet verenigbaar was met  
het gelijkheidsbeginsel7.
Meteen blijkt uit het voorgaande dan ook dat in zoverre door voormelde auteurs kritiek 
werd  geuit  op  de  uitsluiting  van  bepaalde  publiekrechtelijke  rechtspersonen  en  van 
OCMW's in het bijzonder, deze er in bestond dat de OCMW's uitgesloten werden van de 
regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, zodat de even-
tuele gegrondheid van die kritiek niet tot gevolg zou kunnen hebben dat eiseres eveneens 
van immuniteit zou kunnen genieten.
3.2.2. Het vroegere Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, heeft bevestigd dat het gelijk-
heidsbeginsel uit de Grondwet niet geschonden is doordat de in artikel 5, vierde lid Straf-
wetboek genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen uit het toepassingsgebied ervan zijn 
gesloten.
Inderdaad, in het arrest nr. 128/2002 van 10 juli 20028 oordeelde het Arbitragehof:
"B.7.2. De publiekrechtelijke rechtspersonen onderscheiden zich van de privaatrechtelijke 
rechtspersonen, doordat zij enkel opdrachten van openbare dienstverlening vervullen en 
uitsluitend het algemeen belang moeten dienen. De wetgever kan redelijkerwijs oordelen 
dat  hij,  vanuit  zijn  bekommernis  de  georganiseerde  criminaliteit  te  bestrijden,  niet 
verplicht is ten aanzien van de publiekrechtelijke rechtspersonen dezelfde maatregelen te 
nemen als ten aanzien van de privaatrechtelijke rechtspersonen.
B.7.3.  De  wetgever  moet  echter  rekening  houden  met  het  feit  dat  publiekrechtelijke  
rechtspersonen activiteiten kunnen ontplooien die soortgelijk zijn aan die van privaatrech-
telijke rechtspersonen, en dat bij het uitoefenen van zulke activiteiten de eerstgenoemden 
zich schuldig kunnen maken aan misdrijven die in geen enkel  opzicht verschillen van 
misdrijven gepleegd door laatstgenoemden. Opdat zijn doel, dat erin bestaat een einde te 
stellen  aan  de  strafrechtelijke  onverantwoordelijkheid  van  rechtspersonen,  in  overeen-
stemming is met het gelijkheidsbeginsel, komt het hem toe de publiekrechtelijke rechts-
personen die zich alleen door hun juridisch statuut van de privaatrechtelijke rechtsper-
sonen onderscheiden, niet uit het toepassingsgebied van de wet uit te sluiten.
B.7.4. Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling blijkt dat  
publiekrechtelijke rechtspersonen in principe strafrechtelijk verantwoordelijk zijn, en dat  
de uitzondering op die regel alleen betrekking heeft op die publiekrechtelijke rechtsper-
sonen " die een rechtstreeks, democratisch verkozen orgaan hebben" (Parl. St., Senaat, 
1998-1999, nr. 1-1217/1, p. 3)
B.7.5.  Het  verschil  in  behandeling  van  rechtspersonen naargelang  zij  al  dan  niet  een  
democratisch verkozen orgaan hebben, berust op een pertinent criterium. De publiekrech-
telijke rechtspersonen opgesomd in artikel 5, vierde lid, van het Strafwetboek vertonen het 
bijzondere kenmerk dat zij hoofdzakelijk belast zijn met een essentiële politieke opdracht 
in een representatieve democratie, dat zij beschikken over democratisch verkozen verga-
deringen en dat zij organen hebben die aan een politieke controle onderworpen zijn. De 
wetgever  kon  redelijkerwijze  vrezen  dat,  indien  hij  die  rechtspersonen  strafrechtelijk 
aansprakelijk zou maken,  een collectieve strafrechtelijke aansprakelijkheid zou worden 
uitgebreid tot situaties waarin ze meer nadelen dan voordelen vertoont, door onder meer  
klachten uit te lokken waarvan het werkelijke doel zou zijn via strafrechtelijke weg poli -
tiek strijd te voeren.
B.7.6. Daaruit volgt dat de wetgever, door bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uit 

1999-2000, (897) 899, i.h.b. voetnoot 24.
7 J. MESSINE, "Propos provisoires sur un texte curieux: la loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité 
pénale des personnes morales", RDP 2000, (637) 645.
8 BS 13 november 2002.
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het werkingsgebied van artikel 5 van het Strafwetboek uit te sluiten, en door die uitslui -
ting te beperken tot de publiekrechtelijke rechtspersonen vermeld in het vierde lid van dat  
artikel, hen geen immuniteit heeft toegekend die niet verantwoord zou zijn."
Voormelde motieven uit het arrest van 10 juli 2002 werden integraal hernomen in het 
arrest nr. 8/2005 van 12 januari 20059.
Ook in het arrest nr. 31/2007 van 21 februari 200710 worden voormelde motieven (met 
uitzondering  van  overweging  B.7.6)  uit  het  arrest  nr.  128/2002  van  10  juli  2002 
hernomen.
Wat specifiek de OCMW's betreft en meer bepaald de kritiek dat slechts enkele OCMW's  
een rechtstreeks verkozen orgaan hebben, oordeelt het Arbitragehof, thans Grondwettelijk 
Hof, in arrest nr. 31/2007 van 21 februari 2007 als volgt:
"B.7.3. Het is juist dat sommige van de in artikel 5, vierde lid, van het Strafwetboek opge-
somde publiekrechtelijke rechtspersonen niet beschikken over een rechtstreeks verkozen 
orgaan, namelijk de meergemeentezones en sommige openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn.
Wat de openbare centra voor  maatschappelijk  welzijn  betreft,  kon de wetgever  echter 
redelijkerwijze van oordeel zijn dat het niet is aangewezen om tussen die centra onderling  
een onderscheid te maken,  naargelang hun raad rechtstreeks wordt  verkozen - wat  het 
geval is in een aantal faciliteitengemeenten - of niet. In soortgelijke zin kon de wetgever 
redelijkerwijze van oordeel zijn dat de meergemeentezones dienen te worden uitgesloten  
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen,  aangezien de organen 
ervan dezelfde bevoegdheden uitoefenen als de organen van de gemeenten in de eenge -
meentenzones.  Bovendien  wordt  de samenstelling van de betreffende  organen indirect  
bepaald door  de  voor  de  gemeenteraden  georganiseerde  verkiezingen,  naar  aanleiding 
waarvan de burgers ook hun mening over het door de meergemeentezones en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn gevoerde beleid te kennen kunnen geven."
Al heeft de doctrine op deze rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kritiek geuit en meer 
bepaald (ook) wat de OCMW's betreft, dan nog klaagt alle kritiek aan dat het beginsel zou 
moeten zijn dat alle publiekrechtelijke rechtspersonen - inclusief de OCMW's en zeker 
wanneer deze een ziekenhuis besturen - ook zouden moeten worden onderworpen aan de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en daarvan niet moeten worden 
uitgesloten.
Dit is niet anders met de auteur die eiseres in haar toelichting bij het middel aanhaalt en  
die stelt: "Misschien blijkt de juridische absurditeit nog het best uit het volgende uit de 
praktijk  geplukte  voorbeeld.  Het  betreft  medische  fouten  in  een  OCMW-ziekenhuis. 
Louter afhankelijk van de uitbatingsstructuur van dit ziekenhuis kan de uitkomst op het 
gebied van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid verschillen! Een OCMW-ziekenhuis  
uitgebaat door 1 OCMW blijft strafrechtelijk buiten schot terwijl een OCMW-ziekenhuis  
dat wordt uitgebaat door een OCMW-vereniging, wel strafrechtelijk verantwoordelijk kan 
zijn. Het is onbegrijpelijk dat hiernaar geen haan kraaide toen de vertegenwoordiger van 
de minister poneerde: 'Dat verklaart waarom onder meer intercommunale verenigingen en 
de door de OCMW's opgerichte verenigingen van privaatrecht niet in de lijst van uitzon-
deringen werden overgenomen.' Uit tal van argumenten blijkt dat het gelijkheidsbeginsel  
tussen de publiekrechtelijke rechtspersonen (die thans op grond van art. 5, lid 4 Sw. straf -
rechtelijke immuniteit genieten) en de privaatrechtelijke rechtspersonen vereist dat beide 
op zijn minst strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor die overheids-
handelingen die ook door privé-rechtspersonen kunnen worden gesteld. Of de overheid  
dan strafrechtelijke immuniteit moet genieten voor handelingen waarvoor zij het mono-

9 BS 11 maart 2005.
10 BS 12 april 2007.
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polie heeft,  blijft nog maar de vraag; sommigen menen in elk geval van niet. Het lijkt 
logisch  dat  alle  geledingen  van  de  overheid  strafrechtelijk  verantwoordelijk  kunnen 
worden gesteld."11

Uit  het  voorgaande blijkt  nog des te meer  dat het  volgens  de doctrine niet  meer  dan 
logisch is dat eiseres als Vereniging van OCMW's die een ziekenhuis bestuurt wél onder-
worpen is aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.
Wanneer de wetgever echter soeverein oordeelt dat het redelijk is om alle OCMW's aan 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen te onttrekken en dit de toets 
van door het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, doorstaat, vermag uiteraard enkel de 
wetgever op te treden om de anomalie waarvan sprake in de doctrine op te heffen, met 
name door ook de OCMW's en eventueel de andere publiekrechtelijke rechtspersonen die 
in artikel 5, vierde lid Strafwetboek zijn vermeld, aan de strafrechtelijke verantwoorde -
lijkheid te onderwerpen,  behoudens mogelijks  in geval  van handelingen die enkel  een 
overheid kan stellen.
Dit  alles overstijgt  echter het belang van de eiseres aan wiens toestand per hypothese  
ingevolge een dergelijke wetgevende tussenkomst geen verandering zou worden gebracht.
4. De prejudiciële vraag 
De opgeworpen prejudiciële vraag beoogt het Grondwettelijk Hof te laten oordelen of de 
opname van de OCMW's bij de publiekrechtelijke rechtspersonen die in artikel 5, vierde 
lid Strafwetboek zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid van rechtspersonen al dan niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
Het antwoord dat het Grondwettelijk Hof op die vraag zou geven kan geenszins tot gevolg 
hebben  dat  de  niet  in  artikel  5,  vierde  lid,  Strafwetboek  vermelde  publiekrechtelijke 
rechtspersonen, zoals een Vereniging van OCMW's, wél van immuniteit van strafvervol-
ging zouden genieten; uit het antwoord kan geenszins een middel afgeleid worden dat  
aanleiding kan zijn tot een vernietiging van de bestreden beslissing. Het Hof is bijgevolg 
niet gehouden de vraag te stellen12.
5. Er zijn geen ambtshalve middelen.
Conclusie: Verwerping.

ARREST

(AR P.11.0404.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 januari 2011.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op 3 november 2011 heeft  advocaat-generaal  Marc Timperman een conclusie 
neergelegd.
Op de rechtszitting van 22 november 2011 heeft raadsheer Alain Bloch verslag 
uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF 

11 P. WAETERINCKX, "Artikel 5 lid 4 Sw.: wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil" (noot 
onder Arbitragehof 21 februari 2007), NC 2008, (440) 444-445.
12 Vergelijk: Cass. 26 juni 1996, AR P.96.0218.F, AC, 1996, nr. 259.
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Beoordeling
(...)

Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 10 en 11 Grondwet en voor 
zoveel als nodig artikel 5, vierde lid, Strafwetboek: de appelrechters verklaren de 
strafvordering  ten  onrechte  ontvankelijk;  als  publiekrechtelijke  rechtspersoon 
kan  de  eiseres  niet  strafrechtelijk  verantwoordelijk  worden  beschouwd;  de 
eiseres exploiteert  een ziekenhuis,  wat een activiteit  is die gelijkaardig is  aan 
deze  van  een  privaatrechtelijke  rechtspersoon;  er  bestaat  een  nauw  verband 
tussen een OCMW en een vereniging van OCMW's in de zin van artikel 118 
OCMW-wet, zoals de eiseres; wanneer een OCMW rechtstreeks een ziekenhuis 
exploiteert  is  zij  bij  toepassing  van  artikel  5,  vierde  lid,  Strafwetboek  niet 
strafrechtelijk  verantwoordelijk;  er  is  geen  redelijke  verantwoording  voor  het 
verschil  in  behandeling  tussen  een  OCMW  en  de  eiseres;  de  appelrechters 
schenden dan ook de artikelen 10 en 11 Grondwet. 
De eiseres verzoekt het Hof aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële 
vraag te stellen: "Schendt artikel 5, vierde lid, Strafwetboek de artikelen 10 en 11 
Grondwet  doordat  het  de  in  dit  artikel  genoemde  publiekrechtelijke 
rechtspersonen waaronder de OCMW's uit het toepassingsgebied van artikel 5 
Strafwetboek sluit,  terwijl  een vereniging van OCMW's,  zoals geregeld in de 
artikelen 118 en volgende OCMW-wet niet uit het toepassingsgebied van artikel  
5 Strafwetboek wordt gesloten?"
3. Artikel 5, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat een rechtspersoon strafrechtelijk  
verantwoordelijk is voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met 
de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die,  
naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. Uit 
die  bepaling  volgt  dat  in  beginsel  alle  rechtspersonen  zowel  privaat-  als 
publiekrechtelijk, strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen zijn. 
4.  Artikel  5,  vierde  lid,  Strafwetboek  bepaalt  dat  voor de  toepassing  van dit 
artikel  niet  als  strafrechtelijk  verantwoordelijke  rechtspersoon kunnen worden 
beschouwd: de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, 
de  Brusselse  agglomeratie,  de  gemeenten,  de  meergemeentezones,  de 
binnengemeentelijke  territoriale  organen,  de  Franse  Gemeenschapscommissie, 
de  Vlaamse  Gemeenschapscommissie,  de  Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Aldus  formuleert  deze  bepaling  voor  de  erin  genoemde  publiekrechtelijke 
rechtspersonen een uitzondering op de algemene regel  van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen. 
5. Het middel dat ervan uitgaat dat een OCMW dat een ziekenhuis exploiteert bij 
toepassing van artikel 5, vierde lid, Strafwetboek ten onrechte niet strafrechtelijk 
verantwoordelijk kan worden gesteld en de eiseres die als OCMW-vereniging in 
de zin van artikel 118 OCMW-wet wel, kan niet tot cassatie leiden. De in het 
middel  aangevoerde  onwettigheid  kan  immers  niet  tot  gevolg  hebben  dat  de 
eiseres als OCMW-vereniging niet strafrechtelijk verantwoordelijk zou zijn. 
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Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Er is geen grond tot het stellen van de voorgestelde prejudiciële vraag. 

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 eiseres in de kosten.

22  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: A. Bloch – Gelijkluidende conclusie: M. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: J. Verbist.

Nr. 635

2° KAMER - 22 november 2011

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS OF 
ARREST - UITSPRAAK - ONDERTEKENING VAN DE BESLISSING - CHRONOLOGIE VAN DE UITSPRAAK EN 
VAN DE ONDERTEKENING - ARTIKEL 782 GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID - AARD

Artikel  782  Gerechtelijk  Wetboek,  dat  van  toepassing  is  in  strafzaken,  is  niet  voorge-
schreven op straffe van nietigheid en is evenmin substantieel1.

(B.)

ARREST

(AR P.11.0993.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 27 april 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1 G.-F. RANERI en M. TRAEST, De toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken: artikelsge -
wijze bespreking van de rechtspraak van het Hof, Verslag van het Hof van Cassatie 2005, p. 199 e.v.;  
Cass.  28  september  2010,  AR  P.10.0513.N  (onuitgegeven);  Cass.  23  november  2010,  AR 
P.10.1235.N (onuitgegeven). 
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Middel
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  783  (lees:  782)  Gerechtelijk 
Wetboek: het arrest dat werd uitgesproken door één raadsheer, werd pas nadien 
ondertekend door de overige twee raadsheren, zodat niet is gegarandeerd dat het 
ondertekende arrest conform is aan wat werd uitgesproken; de eiser kan hierdoor 
niet  nagaan  of  de  strafverzwaring  daadwerkelijk  werd  beslist  met  eenparige 
stemmen.
2. Artikel 782 Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
"Voor de uitspraak wordt het vonnis ondertekend door de rechters die het hebben 
gewezen en door de griffier.
Het  eerste  lid  is  evenwel  niet  van  toepassing  indien  de  rechter  of  rechters 
oordelen dat het vonnis onmiddellijk na de debatten kan worden uitgesproken."
Krachtens  artikel  782bis,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  wordt  het  vonnis 
uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft  gewezen,  zelfs in 
afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in voorkomend 
geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.
3. Artikel 782 Gerechtelijk Wetboek dat van toepassing is in strafzaken, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. Het is evenmin substantieel.
4. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
recht. 
5. In zoverre het middel een tegenstrijdigheid aanvoert tussen de vermeldingen 
van het arrest en van het proces-verbaal van de rechtszitting van 27 april 2011, 
mist het feitelijke grondslag.
6. Het arrest dat ondertekend is door alle raadsheren die het hebben gewezen,  
vermeldt  dat  het  artikel  211bis Wetboek  van  Strafvordering  toepast  en  is 
gewezen met eenparigheid van stemmen.
In zoverre het middel aanvoert dat niet kan worden nagegaan of met de vereiste 
eenparigheid  tot  strafverzwaring  werd  beslist,  mist  het  eveneens  feitelijke 
grondslag. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. 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.

22  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: K.  Mestdagh  –  Gelijkluidende  conclusie: M.  Timperman,  advocaat-
generaal – Advocaat: R. Vanhoyland, Hasselt.
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Nr. 636

2° KAMER - 23 november 2011

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
STAAT VAN HERHALING - GEVOLG VOOR DE TERMIJN

2º HERHALING - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN STAAT VAN 
HERHALING - GEVOLG VOOR DE TERMIJN

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 34 - ARTIKEL 34, §2 - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN 
STAAT VAN HERHALING - GEVOLG VOOR DE TERMIJN

1º, 2° en 3° De staat van herhaling wijzigt het bij wet bepaalde strafbaar feit niet; daaruit  
volgt dat, wanneer het in artikel 34, §2, bepaalde wanbedrijf alcoholintoxicatie in staat van  
herhaling is gepleegd, daarvoor de verjaringstermijn van drie jaar geldt1.

(C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.0668.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Neufchâteau van 2 maart 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
De  eiser  voert  aan  dat  de  rechtbank  in  hoger  beroep  de  vervolgingen  niet 
ontvankelijk had moeten verklaren wegens verjaring. Wat dat betreft houdt hij 
voor dat, ofschoon artikel 68 Wegverkeerswet, voor het bij artikel 34, §2, van die 
wet strafbaar gestelde feit van alcoholintoxicatie, een verjaringstermijn bepaalt 
van drie jaar, die termijn niet geldt wanneer dat misdrijf in staat van herhaling 
werd gepleegd onder de bij artikel 36, tweede lid, bepaalde voorwaarden, zodat 
de strafvordering, in dat geval, verjaart na verloop van één jaar.
De staat van herhaling wijzigt het bij wet bepaalde strafbaar feit niet. Daaruit 
volgt dat, wanneer het in artikel 34, §2, bepaalde wanbedrijf alcoholintoxicatie in 
staat van herhaling is gepleegd, daarvoor de verjaringstermijn van drie jaar geldt.
Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

1 Zie Cass. 8 nov. 1976, AC, 1977, p. 278.
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in 
acht genomen en de beslissing bevat geen onwettigheid die de eiser zou kunnen 
benadelen.

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

23 november 2011 – 2° kamer –  Voorzitter: de ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: G.  Steffens  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaat: J. Baudouin, Neufchâteau.

Nr. 637

2° KAMER - 23 november 2011

MISBRUIK VAN VERTROUWEN - BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF - PRECAIRE BEZIT VAN 
DE ZAAK - BEGRIP

De appelrechters die vaststellen dat de beklaagde in het bezit was gesteld van commer-
ciële gegevens waarvan hij alleen maar het precair bezit had onder verplichting ze terug te  
geven,  beslissen  naar  recht  dat  de  daaropvolgende  toeëigening  van  die  gegevens  de  
omschrijving misbruik van vertrouwen verantwoordde1. (Art. 491, Strafwetboek)

(S. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1092.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
correctionele kamer, van 5 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser, beklaagde

1.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  die,  op  de  
burgerlijke rechtsvordering van de tweede verweerder tegen de eiser, uitspraak  

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, nr. 637. 
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doet over het beginsel van de aansprakelijkheid.

Middel
De eiser, die vervolgd wordt omdat hij commerciële gegevens heeft ontvreemd 
uit het bedrijf waar hij werknemer was, verwijt de appelrechters dat zij de feiten 
bewezen  hebben  verklaard  onder  de  omschrijving  misbruik  van  vertrouwen, 
zonder te hebben vastgesteld dat hij de beschikking had over die zaken, in de zin 
van artikel 491 Strafwetboek.
Het  arrest  oordeelt  dat  de  eiser,  die  in  zijn  hoedanigheid  van  commercieel 
directeur  vrije  toegang  had  tot  de  bedrijfsgegevens,  op  het  ogenblik  van  de 
beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  nog  in  het  bezit  was  van  de 
commerciële gegevens van het bedrijf ofschoon hij die diende terug te geven, en 
dat  die  gegevens,  meer  bepaald  bij  een  huiszoeking  in  zijn  woning  waren 
aangetroffen.
Het  wijst  er  eveneens  op  dat  de  eiser  zich  die  zaken  op  het  einde  van  zijn 
contract  bedrieglijk  heeft  toegeëigend  met  het  onrechtmatige  oogmerk  een 
vennootschap te begunstigen waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde is als 
dat van de vennootschap die hij had verlaten.
Op grond van die overwegingen, die inhouden dat de eiser in bezit was gesteld 
van de gegevens waarvan hij alleen maar het precair bezit had onder verplichting 
ze terug te geven, beslissen de appelrechters naar recht dat de daaropvolgende 
toeëigening  van  die  gegevens  de  omschrijving  misbruik  van  vertrouwen 
verantwoordde.
Het middel kan niet worden aangenomen.

2.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  die,  op  de  
burgerlijke rechtsvordering van de tweede verweerder tegen de eiser, uitspraak  
doet over de omvang van de schade
Het arrest kent de verweerder een provisionele schadevergoeding toe, houdt de 
uitspraak  over  het  overige  gedeelte  van  de  vordering  aan,  en  verdaagt  het 
onderzoek ervan naar een niet nader genoemde datum.
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.

B. Het cassatieberoep van de eiser, burgerlijke partij
De eiser voert geen middel aan.

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

23 november 2011 – 2° kamer –  Voorzitter: de ridder J. de Codt, afdelingsvoorzitter – 
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Verslaggever: G.  Steffens  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Vandermeersch,  advocaat-
generaal – Advocaat: C. De Baets.

Nr. 638

2° KAMER - 23 november 2011

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP - WIJZIGING IN HET VOORDEEL VAN DE 
BEKLAAGDE - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALLERLEI - KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP - WIJZIGING IN HET 
VOORDEEL VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN HET HOGER 
BEROEP

1º en 2° De appelrechter die het misdrijf bewezen verklaart kan de beklaagde die hoger  
beroep heeft ingesteld veroordelen in het geheel of een gedeelte van de kosten van het  
hoger beroep ook al verlaagt hij  de straf die door de eerste rechter is uitgesproken; de  
beoordeling van de appelrechter op dat punt is van feitelijke aard en valt dus buiten de toet -
sing van het Hof1.

(S. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1143.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
correctionele kamer, van 16 mei 2011.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

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

Derde middel
10. De appelrechter  die het  misdrijf  bewezen verklaart,  kan de beklaagde die 
hoger beroep heeft ingesteld veroordelen in het geheel of een gedeelte van de 

1 RPDB, V° Appel en Matière répressive, compl. VIII, 1995, p. 181, nr. 978. 
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kosten  in  hoger  beroep  en  tegelijkertijd  de  straf  verlagen  die  door  de  eerste 
rechter is uitgesproken.
De beoordeling van de appelrechter is op dit punt van feitelijke aard, zodat het 
Hof die niet vermag na te gaan.
Uit het feit alleen dat het veroordelend arrest gewijzigd is in het voordeel van de 
beklaagde, volgt dus niet dat de kosten van zijn hoger beroep ten laste van de 
Staat moeten worden gelegd.
Het middel faalt naar recht.
(...)

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

23  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: de  ridder  J.  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie: D. Vandermeersch,  advocaat-generaal – 
Advocaten: A. Lebrun, Luik, C. Ndjeka Otshitshi, Luik en A. De Bruyn.

Nr. 639

1° KAMER - 24 november 2011

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MAATSTAF VAN HEFFING - 
CONTROLESCHATTING - WAARDEBEPALING DOOR DE DESKUNDIGE - TOETSINGSRECHT VAN DE 
RECHTER

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MAATSTAF VAN HEFFING - 
CONTROLESCHATTING - WAARDEBEPALING DOOR DE DESKUNDIGE - SCHATTINGSPROCEDURE - 
ARTIKELEN 10 EN 12, TWEEDE LID, K.B. NR. 15 VAN 3 JUNI 1970 - REGELING STRIJDIG MET HET 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MAATSTAF VAN HEFFING - 
CONTROLESCHATTING - WAARDEBEPALING DOOR DE DESKUNDIGE - SCHATTINGSPROCEDURE - 
ARTIKELEN 10 EN 12, TWEEDE LID, K.B. NR. 15 VAN 3 JUNI 1970 - REGELING STRIJDIG MET HET 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - GEVOLG

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MAATSTAF VAN HEFFING - 
CONTROLESCHATTING - WAARDEBEPALING DOOR DE DESKUNDIGE - SCHATTINGSPROCEDURE - 
ARTIKELEN 10 EN 12, TWEEDE LID, K.B. NR. 15 VAN 3 JUNI 1970 - REGELING STRIJDIG MET HET 
GELIJKHEIDSBEGINSEL - GEVOLG

1º De rechter die ten gronde uitspraak doet over de geldigheid van het dwangbevel dat de  
verschuldigde BTW vordert, kan de normale waarde van de goederen en diensten die de  
deskundige heeft bepaald op zijn juistheid toetsen; bij die toetsing mag hij ook rekening  
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houden met stukken die niet aan de deskundige zijn overgelegd1. (Art. 59, §2, Btw-wetboek; 
Artt. 10, tweede lid, en 12, KB nr. 15 van 3 juni 1970)

2º, 3° en 4° De regeling vervat in de artikelen 10, tweede lid, en 12 van het K.B. nr. 15 van  
3 juni 1970 volgens dewelke de rechter de waardebepaling van de deskundige niet kan  
herzien en enkel een nieuwe schatting kan bevelen indien de wet is overtreden, een mate-
riële vergissing is begaan of een hoofdzakelijk vormvoorschrift is miskend, is in strijd met de  
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat de rechter deze bepalingen buiten toepassing  
moet laten op grond van artikel 159 van de Grondwet (1). (1) Zie de conclusie van het O.M..  
(Artt. 10 en 11, Grondwet)

(BELGISCHE STAAT T. D. e.a.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal D. Thijs: 
1. De verweerders kochten op 8 januari 1999 een appartement voor de prijs van 2.300.000 
BEF, waarvan 500.000 BEF voor de grond en 1.800.000 BEF voor de gebouwen. De  
deskundige,  die  door  de  vrederechter  op  verzoek  van  de  ontvanger  werd  aangesteld,  
schatte in zijn verslag van 7 januari 2002 de verkoopwaarde van de grond op 750.000 
BEF en die van het appartement op 3.500.000 BEF.
Op basis  van  de  tekortschatting  van  1.700.000  BEF voor  het  gebouw werden  in  het 
dwangbevel waartegen verzet werd aangetekend, de volgende bijrechten en boete gevor-
derd:
- bijkomende BTW op het gebouw:
1.700.000 BEF x 21 procent
357.000 BEF
boete: 357.000 BEF x 25 procent
89.250 BEF
schattingskosten
30.263 BEF
De verweerders waren van oordeel dat zij maximum gehouden zijn de BTW te betalen op 
de waarde van het gebouw in de staat waarin het was afgewerkt op 8 januari 1999. Zij  
betogen dat er rekening moet  worden gehouden met  een afwerkingsfactuur  van 7 juli  
2000 voor een bedrag van 1.200.000 BEF en 252.000 BEF, uitgereikt door de verkoper en 
de aannemer,  met  de  facturen  betreffende  de  levering  van  materialen  voor  een totaal 
bedrag van 84.914 BEF en 17.831 BEF op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999  
uitgereikt door de N.V. Thiry Paints en de waarde van eigen werk ten belope van 84.914  
BEF voor de schilderwerken.
De deskundige vroeg door middel van een brief aan de verweerders om hem de staat van  
de appartementen op het moment van de verkoop mee te delen. In een antwoordbrief van  
de fiscale  raadgever  van  de verweerders  van  25 september  2001 wordt  een overzicht 
gegeven  van de afwerking en facturatie.  Bij  de antwoordbrief  was geen kopie  van de  
afwerkingsfactuur gevoegd. De afwerkingsfactuur werd aan de deskundige bezorgd drie 
maanden na de neerlegging van het verslag.
De appelrechter stelt vast dat de deskundige in zijn verslag uitdrukkelijk stelt dat "hij de  
normale waarde van de appartementen zal ramen in de toestand door mij vastgesteld op 7 
september 2001". De appelrechter oordeelt bijgevolg dat de deskundige de waarde van het 
appartement raamde op datum van 7 september 2001 en niet op de datum van de verkoop  
(zijnde 8 juni 1999).
De appelrechter oordeelt dat de verweerders terecht stellen dat er rekening moet worden  

1 Zie de conclusie van het OM.
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gehouden met de afwerkingsfactuur van 7 juli 2000 en dat de deskundige zich er niet kan 
van afmaken met  te stellen dat hij  de factuur  niet  tijdig ontving.  Indien  een partij  de  
aandacht van de deskundige op een belangrijk stuk vestigt, moet de deskundige het stuk  
immers desgevallend opvragen. De appelrechter houdt ook rekening met de facturen van 
de N.V. Thiry Paints voor een bedrag van 84.914 (en 17.831 BEF)
De appelrechter vernietigt het dwangbevel in die zin dat bij de berekening van het nog  
verschuldigde bedrag der rechten rekening dient te worden gehouden met de afwerkings -
factuur van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en 252.000 BEF uitgereikt door de  
verkoper en de aannemer en met de facturen betreffende de levering van materialen voor 
een totaal bedrag van 84.914 BEF en 17.831 BEF uitgereikt door de N.V. Thiry en in die 
zin dat de boete op de rechten van het gebouw dienovereenkomstig dient te worden bere-
kend.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat de appelrechter niet zonder schending 
van de aangevoerde wettelijke bepaling kon beslissen dat eiser bij de berekening van het  
nog verschuldigde bedrag der rechten rekening moet houden met de afwerkingsfactuur 
van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en 252.000 BEF BTW en met de facturen 
betreffende de levering van materialen voor een totaal bedrag van 84.914 BEF en 17.831 
BEF BTW, op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999 uitgereikt door Thiry Paints.
(...)
5. In het tweede onderdeel voert eiser de schending aan van het wettelijk begrip "overtre -
ding van de wet" in de zin van de artikelen 12 van het Koninklijk Besluit nr. 15 en 199 
van het Wetboek der Registratierechten, "in zoverre bedoelde kritiek, die betrekking heeft 
op het tijdstip van de schatting, minstens op de waardebepaling door de deskundige, wel 
degelijk een gebrek van de schatting tot  voorwerp had die overeenkomstig voormelde  
bepalingen,  binnen de vervaltermijn van één maand na de betekening van het verslag,  
diende te worden aangevoerd". 
6. In het derde onderdeel voert eiser eveneens een schending aan van de artikelen 12 van 
het Koninklijk Besluit nr. 15 en 199 van het Wetboek der Registratierechten. De appel-
rechter zou deze bepalingen schenden door de vordering van verweerders ontvankelijk te 
verklaren en zich ten gronde over de betwisting uit te spreken, en dit terwijl de kritiek van 
verweerders buiten de vervaltermijn van de artikelen 12 van het Koninklijk Besluit nr. 15 
van 3 juni 1970 en 199 van het Wetboek der Registratierechten werd aangevoerd.
7. In hun antwoordmemorie werpen verweerders op dat het tweede en derde onderdeel 
van het enig middel niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan nauwkeurigheid in de aanduiding 
van de geschonden wetsbepalingen in zoverre ze de schending inroepen van de artikelen  
1, 3 en 12 van het Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattings -
procedure waarin artikel 59, §2, van het Wetboek over de belasting over de toegevoegde 
waarde voorziet, "voor hun wijziging bij KB van 21 januari 2008".
Het Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970 werd immers niet gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 21 januari 2008, maar bij Koninklijk Besluit van 20 december 2007.
8. Zoals verweerder terecht opmerkt, werd het Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970 
niet gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 21 januari 2008, maar bij Koninklijk Besluit van 
20 december 2007, en is het de versie van het Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970,  
voor de wijziging bij Koninklijk Besluit van 20 december 2007, die op onderhavig geschil 
van toepassing is.
Waar er geen Koninklijk Besluit van 21 januari 2008 bestaat dat wijzigingen heeft aange-
bracht aan het Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970, berust de verwijzing naar de 
versie van de artikelen 1, 3 en 12 van het Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970, voor  
hun wijziging bij KB van 21 januari 2008, derhalve op een materiele vergissing.
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Meer bepaald werd per vergissing de datum van het Koninklijk Besluit van 20 december  
2007 verwisselt met de datum van zijn inwerkingtreding.
Het Koninklijk Besluit van 20 december 2007 is inderdaad van toepassing met ingang van 
21 januari 2008.
Waar eiser de schending inriep van de artikelen 1, 3 en 12 van het Koninklijk Besluit nr.  
15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, §2, van het  
Wetboek over de belasting over de toegevoegde waarde voorziet, "vóór hun wijziging bij 
KB van  21  januari  2008",  bedoelde  eiser  aldus  te  verwijzen  naar  de  versie  van  het  
Koninklijk Besluit nr. 15, zoals van kracht vóór 21 januari 2008, en dus vóór zijn wijzi -
ging bij Koninklijk Besluit van 20 december 2007.
Er kan bijgevolg geen twijfel bestaan over de versie van de wet waarvan eiser de schen-
ding inriep,  met  name de versie die ratione temporis  toepasselijk was vóór  21 januari 
2008.
Het door verweerders opgeworpen middel van niet ontvankelijkheid kan bijgevolg niet 
worden aangenomen.
9. De kritiek van verweerders was geenszins gericht tegen de wijze waarop de deskundige  
het appartement heeft  geschat. Verweerders kwamen niet op tegen de maatstaf van de 
heffing, maar stelden in hun akte van verzet enkel vast dat de deskundige het appartement  
had geschat in afgewerkte staat en voerden aan dat hiermee rekening diende te worden 
gehouden bij het opstellen van de afrekening.
In het bijzonder namen verweerders aan dat de normale waarde van de gebouwen in afge -
werkte  staat  geschat  diende  te  worden  op  3.500.000  BEF,  zoals  door  de  deskundige 
bepaald. Zij voerden evenwel aan dat zij op het ogenblik van de aankoop BTW betaalden 
op een bedrag van 1.800.000 BEF (dit is de op dat ogenblik geschatte waarde van de  
gebouwen), dat zij vervolgens op het ogenblik van de afwerking van de gebouwen BTW 
betaalden op de factuur van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en op de facturen  
betreffende de levering van materialen voor een totaal bedrag van 84.914 BEF en dat zij 
tenslotte op 2 april  2002 BTW betaalden op het resterende bedrag van 330.172 BEF,  
zodat zij reeds op het volledige bedrag van 3.500.000 BEF BTW hadden betaald.
Verweerders voerden dan ook niet aan dat de deskundige ten onrechte geen rekening hield  
met de factuur van 7 juli 2000 en met de facturen betreffende de levering van materialen 
voor een totaal bedrag van 84.914 BEF, maar wel dat eiser bij het opstellen van de afreke -
ning ten onrechte geen rekening hield met het feit dat verweerders bij de afwerking van 
het appartement reeds BTW betaalden op het bedrag van 1.200.000 BEF en van 84.914 
BEF.
Verweerders kwamen met name op tegen het feit dat zij ingevolge het dwangbevel twee  
keer BTW zouden dienen te betalen op het bedrag van 1.200.000 BEF en van 84.914 
BEF: een eerste keer bij het betaling van de factuur van 7 juli 2000 betreffende de afwer -
king van het gebouw en een tweede keer ingevolge het dwangbevel dat geen rekening 
hield met voormelde betaling van BTW op de factuur van 7 juli 2000 en op de facturen 
uitgereikt door de NV Thiry Paints.
In  dezelfde  zin  voerden  verweerders  ook  nadien  in  conclusie  aan  dat  zij  maximaal  
gehouden konden zijn BTW te betalen op de waarde van het gebouw in afgewerkte staat,  
zoals geschat door de deskundige, dit is 3.500.000 BEF en dat zij, nadat zij BTW hadden 
betaald op de afwerkingsfacturen ten belope van 1.200.000 en 84.914 BEF, niet gehouden 
konden zijn om daarbovenop nog eens BTW te betalen op dezelfde bedragen.
De kritiek van verweerders was, anders dan eiser aanvoert, derhalve niet gericht tegen het  
schattingsverslag zelf, maar wel tegen de nadien door eiser aan de hand van dit verslag 
opgestelde afrekening.
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De kritiek had dan ook geenszins een gebrek van de schatting tot voorwerp, zodat de in de 
artikelen 12 van het Koninklijk Besluit nr. 15 van 3 juni 1970 en 199 van het Wetboek der  
Registratierechten bepaalde termijn geenszins van toepassing was.
Daarbij weze opgemerkt  dat de appelrechter het verslag van de deskundige niet nietig 
verklaart op grond van de artikelen 12 van voormeld Koninklijk Besluit nr. 15 en 199 van 
het Wetboek der Registratierechten.
De appelrechters stellen weliswaar  vast  dat de deskundige ten onrechte geen rekening  
hield met de factuur van 7 juli 2000 en met de facturen betreffende de levering van mate -
rialen voor een totaal bedrag van 84.914 BEF en 17.831 BEF BTW, op 18 juni 1999, 30  
juni 1999 en 31 juli 1999 uitgereikt door Thiry Paints en de daarop betaalde BTW, en dat 
deze de facturen had dienen op te vragen, maar besluiten niet tot de nietigheid van het 
verslag.
Zij  beslissen enkel  dat,  gelet  op het  feit  dat de deskundige  de waarde  schatte van  de 
goederen  in  afgewerkte  staat  op  7  september  2001,  bij  de  berekening  van  het  nog 
verschuldigde bedrag der rechten, rekening gehouden moet worden met de afwerkingsfac-
tuur van 7 juli  2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en de hierop betaalde BTW ten 
belope van 252.000 BEF en met de facturen betreffende de levering van materialen voor  
een totaal bedrag van 84.914 BEF en 17.831 BEF BTW, op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 
31 juli 1999 uitgereikt door Thiry Paints.
De appelrechters beslissen aldus dat inderdaad BTW betaald dient te worden op het volle-
dige bedrag van 3.500.000 BEF zoals vastgesteld door de deskundige, maar dat bij het 
opstellen van de afrekening eveneens rekening dient te worden gehouden met het feit dat 
reeds BTW werd betaald op de afwerkingsfactuur van 7 juli 2000 en op de facturen van  
18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999.
Eiser komt niet op tegen de beslissing dat bij het opstellen van de afrekening rekening 
gehouden moet worden met het feit dat reeds BTW werd betaald op de afwerkingsfactuur 
van 7 juli 2000 en met de facturen betreffende de levering van materialen voor een totaal 
bedrag van 84.914 BEF en 17.831 BEF BTW, op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli  
1999 uitgereikt door Thiry Paints.
Verweerders werpen in hun memorie van antwoord dan ook terecht op dat de beide onder-
delen feitelijke grondslag missen.
10.  Ten  overvloede  weze  opgemerkt  dat  beide  onderdelen  bovendien  steunen  op  een 
verkeerd juridisch uitgangspunt zodat ze, hoe dan ook, falen naar recht.
De controleschatting inzake BTW spoort gelijk met de controleschatting inzake successie-
rechten en inzake registratierechten.  Volgens de meerderheidsopvatting is de controle-
schatting een definitieve verrichting waarbij de deskundigen als het ware als scheidsrech-
ters beslissend optreden2. 
Hun beoordeling van de verkoopwaarde/minimum maatstaf van heffing is soeverein en 
bindend voor de rechtbank en ze is niet vatbaar voor verhaal of beroep. De door de schat -
ters gegeven begroting bepaalt dan ook op definitieve wijze, zowel ten opzichte van de 
belastingplichtige als ten opzichte van de fiscus, de voor de heffing van de belasting in  
aanmerking te nemen tekortschatting3. 
Om de normale waarde van een vervreemd of onttrokken gebouw te schatten, moet de 

2 Th. AFSCHRIFT, Bewijs in het Fiscaal Recht, Brussel, De Boeck & Larcier, 2002, 231-232.
3 H. VANDEBERGH, BTW-Handboek. Editie 2003, De Boeck & Larder, Brussel, 2003, 718, nr. 738; F.  
WERDEFROY, Registratierechten, I, Antwerpen, Kluwer, 2001, 274, nr. 320 en 296, nr. 331; Cass. 30 
oktober  1941,  Pas.,  1941,  401;  kritisch  D.  LINDEMANS,  "Enkele  beschouwingen  over  de  fiscale 
"bindende schatting" in het bijzonder inzake BTW", AFT, 1983, 268-273.
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deskundige zich plaatsen op de datum van de overeenkomst of de onttrekking4.
11. Het Grondwettelijke Hof oordeelde in meerdere arresten dat het bindend karakter van 
de controleschatting inzake successierechten5 en inzake registratierechten6 het grondwette-
lijk gelijkheidsbeginsel schendt7.
We citeren uit het arrest nr. 141/2004 van 22 juli 20048: "Uit de artikelen 119 en 120 W. 
Succ. blijkt dat de bevindingen van de deskundige(n) niet ter discussie kunnen worden 
gesteld en dat de rechter de waardebepaling van de deskundigen niet kan herzien. Hij kan  
enkel een nieuwe schatting bevelen indien hij vaststelt dat de wet werd overtreden, dat  
een  materiele  vergissing  werd  begaan  of  dat  een  substantieel  vormvoorschrift  werd 
miskend.  Doordat, in tegenstelling tot wat het geval is met een deskundigenonderzoek 
zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek, de rechter geen enkele toetsing kan uitoe -
fenen over de waardebepaling door de deskundigen in de procedure bedoeld door de arti-
kelen 111 tot 120 van het Wetboek der successierechten, worden bijgevolg de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet geschonden door die artikelen 119 en 120. Het feit dat de contro -
leschatting beoogt de belangen van de Schatkist te vrijwaren is geen voldoende verant-
woording om in een dergelijke van het gemeen recht afwijkende behandeling te voorzien: 
die belangen mogen de burgers niet op discriminerende wijze bezwaren".
Ook vóór deze arresten van het Grondwettelijk Hof werd de grondwettigheid van deze 
van het gemeen recht afwijkende bewijskracht in vraag gesteld. Zo werd betoogd dat de  
wettelijke regeling in strijd is met artikel 144 van de Grondwet, waarin wordt bepaald dat  
"geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken  
behoren". Er zou echter geen schending zijn van de burgerlijke rechten van de belasting-
plichtige wanneer hij de inhoud van de controleschatting nog kan betwisten in een proces  
ten gronde op verzet tegen de uitvoering van het dwangbevel9.
12. De controleschatting inzake BTW stuit op dezelfde bezwaren, maar de schattingspro-
cedure wordt niet geregeld in de wet maar in een koninklijk besluit.
De toepasselijke regels zijn de volgende:
Krachtens het ten deze toepasselijke artikel 59, §2, eerste lid, van het BTW-wetboek is,  
onverminderd de in §l genoemde bewijsmiddelen, de door de Koning aangewezen ambte-
naar  of  de  belastingplichtige  bevoegd  een  deskundige  schatting  te  vorderen  om  de 
normale waarde van de in artikel 36, §1 en 2, bedoelde goederen en diensten te bepalen.
Krachtens het derde lid van die wetsbepaling geldt als minimummaatstaf van heffing de 
normale waarde van het goed of van de dienst, zoals ze door de deskundige is bepaald.
Krachtens het vierde lid van die wetsbepaling geeft de Koning de regelen in verband met 
de schattingsprocedure; hij  bepaalt  de termijn waarbinnen  die procedure moet  worden 
ingesteld en wijst aan wie de kosten ervan moet dragen.
Krachtens het ten deze toepasselijke artikel 10, tweede lid van het koninklijk besluit nr. 15 
van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, §2 van het  
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet, bepaalt de door deskun-
digen gegeven waardering, en, in geval zij het onder elkaar niet eens zijn, de waardering  
van de meerderheid, of, indien er geen meerderheid is, de tussenliggende waardering, de  
waarde voor de heffing van de belasting.

4 artikel 3 KB nr. 15.
5 cfr. de artikelen 119 en 120 W. Succ.
6 artikel 197 en 199 W. Reg.
7 Arbitragehof, nr. 141/2004, 22 juli 2004; Arbitragehof, nr. 79/2000, 21 juni 2000; Arbitragehof, nr.  
132/99, 7 december 1999, TFR, 2000, 928.
8 randnummers B.5.3. en B.5.4.
9 P. LURQUIN, Traité de 1'expertise en toute matière, Brussel, Bruylant, 1987, II, 322.
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Krachtens artikel 12, eerste lid van dit koninklijk besluit kan tegen de beslissing van de 
deskundigen geen enkel rechtsmiddel worden aangewend.
Krachtens het tweede lid van die bepaling kan de ontvanger of de tegenpartij echter de 
nietigverklaring van de schatting vorderen wegens overtreding van de wet, wegens stoffe-
lijke vergissing of wegens schending van de hoofdzakelijke vormen.
Krachtens het derde lid van die bepaling dient de rechtsvordering op straffe van verval te 
worden ingeleid binnen de termijn van een maand na de betekening van het verslag; ze  
wordt gebracht voor de volgens de gewone regelen bevoegde rechtbank van de in artikel 5 
bepaalde  plaats;  wordt  de  nietigheid  uitgesproken,  dan  wordt  door  de  rechtbank  van 
ambtswege, bij hetzelfde vonnis, een nieuwe schatting bevolen.
13.  Uit  de samenhang van die wettelijke bepalingen blijkt  dat de bevindingen van de 
deskundige(n) niet ter discussie kunnen worden gesteld en dat de rechter de waardebepa-
ling van de deskundigen niet kan herzien. De door de deskundige(n) gegeven waardering 
is bindend en ze bepaalt op onaantastbare wijze de waarde voor de heffing van de belas-
ting. 
H. Vandebergh verwijst in zijn handboek naar een antwoord op een parlementaire vraag  
waarin dit standpunt enigszins wordt genuanceerd: "de Administratie zal een rechtsvorde-
ring tot nietigverklaring instellen wanneer door de deskundigen de uitvoeringsbepalingen 
vervat in het koninklijk besluit nr. 15 zodanig zijn miskend dat de vastgestelde normale 
waarde niet meer beantwoordt aan de economie van het BTW-wetboek"10.
De rechter kan enkel een nieuwe schatting bevelen indien hij vaststelt dat de wet werd  
overtreden, dat een materiele vergissing werd begaan of dat een substantieel vormvoor-
schrift werd miskend. 
Het  feit  dat  de deskundige  de normale  waarde  bepaald heeft  op een verkeerd  tijdstip 
vormt een overtreding van de wet en bijgevolg een oorzaak van nietigheid van de schat-
ting11.
Artikel 12 van het KB nr. 15 maakt het de partijen mogelijk om een rechtsvordering tot  
nietigverklaring  in  te  stellen tegen  de schatting en die  vordering moet  op straffe  van 
verval binnen de termijn van 1 maand na de betekening van het verslag ingeleid worden 
bij de rechtbank van eerste aanleg. 
Het is voor de belastingplichtige dan ook niet mogelijk om het schattingsverslag aan te  
vechten in het raam van een verzet tegen het dwangbevel. De rechtsvordering van artikel  
12 KB nr. 15 heeft een verplicht karakter indien de belastingplichtige het resultaat van de 
schattingsprocedure wil aanvechten12.
14. Artikel 59, §2, van het BTW-wetboek ontzegt de rechter niet het recht om in het raam 
van de schattingsprocedure een toetsing uit te oefenen over de waarde die door de deskun-
digen werd bepaald en machtigt de Koning niet om een dergelijke rechterlijke controle uit 
te sluiten of te beperken. Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel vereist dat de controle-
schatting uitgevoerd door de deskundige, net zoals in het gemeen recht het geval is met 
een deskundigenonderzoek, kan worden getoetst door de rechter.
Terzake kan auteur D. LINDEMANS worden gevolgd:
"Waar nu het Koninklijk Besluit verder gaat dan het voorschrijven van regels voor de 

10 H.  VANDEBERGH,  BTW-Handboek,  727,  nr.  748  met  verwijzing  naar  Vr.  &  Antw.  Senaat,  30 
november 1982, nr. 8 (Vr. nr. 16 Van In).
11 H. VANDEBERGH, BTW-Handboek, 728, nr. 749; F. WERDEFROY, Registratierechten, I, Antwerpen, 
Kluwer, 2001, 278, nr. 324.
12 Vergelijk  met  Cass.  14 december  2008,  F.07.0101.N.  waarin  het  Hof  impliciet  het  verplicht 
karakter van de in artikel 479 WIB bedoelde procedure van bezwaar tegen het kadastraal inkomen 
bevestigt indien de belastingplichtige het bedrag van het K.I. wil betwisten.
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materiele organisatie van de schattingsprocedure, de termijnen en de kostenverdeling lijkt 
het geen steun te vinden in de wet. De rechter dient de vrijheid te behouden om toezicht  
uit te oefenen op de totstandkoming van dit "bewijsmiddel met bijzondere bewijswaarde". 
Maar eenmaal dit bewijsmiddel is gecreëerd, mag de rechter tegen de daarmee bewezen  
"normale waarde" geen tegenbewijs meer toelaten. Door rechterlijk toezicht te verbieden 
(behoudens bij de aanstelling van de deskundige en de eventuele wraking) en elk rechts-
middel  uit  te  sluiten,  behoudens  een  vordering  tot  nietigverklaring  op  welbepaalde  
gronden, lijkt de Koning verder te zijn gegaan dan het uitvoeren van de B.T.W.-wet).
(...) Die wetsbepaling (art. 59, §2, B.T.W.-Wetboek) ontzegt de rechter niet het recht om 
in het raam van de schattingsprocedure een toetsing uit te oefenen over de waarde die 
door de deskundigen werd bepaald en machtigt de Koning niet om de rechterlijke controle 
op die wijze in te perken. Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel vereist overigens dat de  
controleschatting uitgevoerd door de deskundige, net zoals in het gemeen recht het geval  
is met een deskundig onderzoek, kan getoetst worden door een rechter"13. 
M.a.w. indien de Koning in uitvoering van artikel 59, §2, derde en vierde lid van het  
BTW-wetboek, zou bepalen dat de rechter geen toetsing kan uitoefenen over de waarde-
bepaling door de deskundigen, dan zou hij de grenzen van die wetsbepaling overschrijden 
en een regeling invoeren die strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Vanuit  dezelfde  optiek  oordeelde  het  Hof  van  Beroep  te  Gent  in  een  arrest  van  5 
december 2006 het volgende: "Uit de artikelen 10 en 12 van het voormelde K.B. blijkt dat 
de bevindingen van de deskundige niet ter discussie kunnen worden gesteld en dat de 
rechter de waardebepaling niet  kan herzien, maar enkel  nog een nieuwe schatting kan  
bevelen indien hij vaststelt dat de wet werd overtreden, dat een stoffelijke vergissing werd  
begaan of dat een hoofdzakelijk vormvoorschrift werd miskend. Ook deze regeling is in  
strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat de gevolgen eraan verbonden niet  
kunnen  worden  gehandhaafd  en  de  gemeenrechtelijke  regelen  uit  het  Gerechtelijk 
Wetboek moeten toegepast worden. Het Hof kan bijgevolg een toetsing uitoefenen over  
de waardebepaling door de deskundige. Het Hof onderzoekt het deskundigenverslag en  
besluit dat de deskundige op oordeelkundige wijze de waarde heeft bepaald"14.
15. Uit artikel 10, tweede lid en artikel 12 van het voormelde K.B. blijkt dat de rechter de  
waardebepaling van de deskundige niet kan herzien, maar enkel nog een nieuwe schatting 
kan bevelen indien hij vaststelt dat de wet werd overtreden, dat een stoffelijke vergissing  
werd begaan of dat een hoofdzakelijk vormvoorschrift werd miskend.
Die regeling is in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat de rechter deze  
bepalingen buiten toepassing moet laten op grond van artikel 159 van de Grondwet.
De onwettigheid van artikel 10, tweede lid en artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 15 
van 3 juni 1970 heeft tot gevolg dat de rechter een toetsing kan uitoefenen over de waar-
debepaling die werd vastgesteld door de deskundige.
De onderdelen die uitgaan van het tegendeel, falen naar recht. 
16. In het vierde onderdeel ten slotte voert eiser de schending aan van de artikelen 8 van  
het Koninklijk Besluit nr. 15 en 195 van het Wetboek der Registratierechten, die bepalen 
dat de partijen hun beweringen en opmerkingen aan de deskundige kunnen overmaken. 
Eiser voert  aan dat de appelrechters geen rekening moet houden met  stukken  die niet 
tijdig werden bezorgd en dat van de deskundige niet mag worden verwacht dat hij stukken 
bij de partijen gaat opvragen.
17. Uit het voorgaande blijkt dat de rechter die uitspraak doet over de geldigheid van het  

13 D.  LINDEMANS,  "Enkele  beschouwingen  over  de  fiscale  "bindende schatting",  in  het  bijzonder 
inzake BTW", AFT, 1983, (268), 272.
14 Gent, 5 december 2006, TFR 332, december 2007.
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dwangbevel waarbij de verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde wordt gevor-
derd wel degelijk een toetsing kan uitoefenen over de waardebepaling door de deskun-
dige.
Het komt mij logisch voor dat de rechter bij die toetsing ook rekening kan houden met  
andere stukken dan degene die door de partijen tijdig aan de deskundige werden bezorgd.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Besluit: Verwerping.

ARREST

(AR F.10.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 21 januari 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 juni 2011 een schriftelijke conclusie 
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift navolgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197 en 199 Wetboek van Registratierechten  
(W. Reg.), artikel 199 vóór zijn wijziging bij wet van 9 juli 2004;
- de artikelen 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 en 12 van het KB nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van  
de schattingsprocedure waarin artikel 59, §2, van het Wetboek over de belasting over de  
toegevoegde waarde voorziet, de artikelen 1, 3 en 12 vóór hun wijziging bij KB van 21  
januari 2008;
- de artikelen 32, 36, 59, §2, van de Wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek  
van  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde  (BTW-wetboek),  artikel  32  vóór  zijn  
wijziging bij wet van 27 december 2006, artikel 36 vóór zijn wijziging bij wet van 27 april  
2007, 59, §2, vóór zijn wijziging bij wet van 27 december 2005;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerders gegrond en hervormt  
het  vonnis  van  de  eerste  rechter,  behalve  in  zoverre  het  de  vordering  ontvankelijk  
verklaarde.
Het bestreden arrest verklaart de vordering van verweerders gegrond en vernietigt het  
dwangbevel waartegen verzet in die zin dat bij de berekening van het nog verschuldigde  
bedrag der rechten rekening dient te worden gehouden met de afwerkingsfactuur van 7  
juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en 252.000 BEF BTW, uitgereikt door Jeproma  
nv, en met de facturen betreffende de levering van materialen voor een totaal bedrag van  
84.914 BEF en 17.831 BEF BTW, op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999 uitgereikt  
door  Thiry  Paints  nv,  en  in  die  zin  dat  de  boete  op  de  rechten  van  het  gebouw  
dienovereenkomstig dient te worden herberekend.
Het bestreden arrest overweegt hierbij als volgt: 
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"Het schattingsverslag werd aan (verweerders) betekend bij aangetekend schrijven van  
21 februari 2002.
(Verweerders) tekenden voor de eerste rechter verzet tegen het dwangbevel aan op 9  
oktober 2002.
De eerste rechter verwierp de exceptie van onontvankelijkheid wegens laattijdigheid van  
de  vordering,  op  grond  dat  het  voorwerp  van  de  vordering  de  vernietiging  van  het  
dwangbevel en niet de vernietiging van het schattingsverslag is.
(...)
Verder in zijn vonnis, waar hij de gegrondheid van het verzet beoordeelt, overwoog de  
eerste  rechter:  'De waardering door de deskundige is  bindend voor (verweerders)  in  
toepassing van de artikelen 12, 17 en 21 van het KB nr. 15 van 3 juni 1970. Zij hebben  
een termijn van één maand na de betekening van het deskundig verslag laten verstrijken  
zodat ze ook niet langer gerechtigd zijn een rechtsvordering tot nietigverklaring van het  
schattingsverslag (in te) stellen'.
"In  hun  verzetakte  stellen  (verweerders)  dat  zij  de  schatting  van  de  deskundige  niet  
aanvechten. (Verweerders) bekritiseren inderdaad niet het schattingsverslag.
Immers,  enerzijds schatte de deskundige luidens het dwangbevel waartegen verzet het  
onroerend goed op 7 juni 1999.
Anderzijds stellen (verweerders) in de verzetakte dat de schattingsdeskundige 'de waarde  
van de appartementen heeft geschat in afgewerkte staat, zoals vastgesteld op 7 september  
2001 (deskundig verslag, pag. 3)'. Aldus bekritiseren zij het dwangbevel, en dus niet het  
schattingsverslag, nl. wat betreft de in aanmerking genomen schattingsdatum.
Verweerders bekritiseren niet het schattingsverslag, maar het dwangbevel waar zij in hun  
verzetakte stellen dat rekening dient te worden gehouden met de BTW ten belope van  
252.000 BEF, vermits de afwerkingsdatum dateert van vóór 7 september 2001, datum  
waarop volgens hen de deskundige zich plaatste.
(...)
Het schattingsverslag bevat in bijlage een schrijven van de deskundige van 12 september  
2001 aan (verweerders) naar luid van welk schrijven: 'Tijdens mijn rondgang op 07.09 ll.  
heb ik vastgesteld dat alle te schatten appartementen op heden volledig afgewerkt (en in  
gebruik)  zijn.  Op  het  tijdstip  van  de  overdracht  van  deze  goederen  zouden  deze  
appartementen nog 'in opbouw' geweest zijn. Bij middel van dit schrijven vraag ik u dan  
ook mij de staat van deze appartementen op het moment van de verkoop mede te delen',  
alsmede  het  antwoordschrijven  van  de  fiscale  raadgever  van  (verweerders)  van  25  
september 2001,  in  welk  schrijven een overzicht  wordt  gegeven van de afwerking en  
facturatie, o.m. de afwerkingfactuur van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF.
Aan dit antwoordschrijven was kennelijk geen kopie van de afwerkingfactuur gevoegd.
In  een  schrijven  van  22  oktober  2002  aan  de  ontvanger  van  de  registratie  gaf  de  
deskundige zijn standpunt omtrent de aantijgingen van de verzetakte, en wees hij erop dat  
de  afwerkingfactuur  hem  inderdaad  niet  werd  bezorgd,  tenzij  drie  maanden  na  
neerlegging van het verslag.
De  deskundige  bevestigde  in  zijn  voormeld  schrijven  dat  hij  de  waarde  van  de  
appartementen in afgewerkte staat had geraamd.
(Eiser) houdt verkeerdelijk voor, hierin gevolgd door de eerste rechter, dat de deskundige  
de waarde van de appartementen raamde, niet op datum van 7 september 2001, maar op  
datum van 8 juni 1999.
De deskundige had van de vrederechter wel opdracht tot schatting op datum van 8 juni  
1999.
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In zijn verslag stelde de deskundige echter uitdrukkelijk dat 'hij de normale waarde van  
de appartementen (zal) ramen in de toestand zoals door mij vastgesteld op 7 september  
2001' (blz. 4, nr. 2.5 van het verslag) (het hof onderlijnt).
(Verweerders) stellen dan ook terecht dat rekening dient te worden gehouden met de  
afwerkingfactuur van 7 juli 2000.
De deskundige kon er zich niet van afmaken met te stellen dat hij de betreffende factuur  
niet  ontving.  De  eerste  rechter  volgde  hem  daarin  verkeerdelijk.  Als  een  partij  de  
aandacht  van  de  deskundige  op  een  belangrijk  stuk  vestigt,  zoals  in  deze,  moet  de  
deskundige dat stuk desgevallend opvragen.
De fiscale raadgever van (verweerders) maakte in zijn voormeld antwoordschrijven van  
25 september 2001 geen gewag van de facturen van Thiry Paints nv ten bedrage van  
84.914 BEF.
Dit belet nochtans niet bij de berekening van de verkoopwaarde van het gebouw ook met  
die facturen rekening te houden".
(arrest, p.3-8).
Grieven
1. Krachtens artikel 36, §1, BTW-wetboek, mag de maatstaf van heffing niet lager zijn  
dan de normale waarde zoals die bepaald is door artikel 32, tweede lid, ten aanzien van:  
a)  de  met  voldoening  van  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde  vervreemde  
gebouwen; b) werk in onroerende staat, wanneer het betrekking heeft op op te richten  
gebouwen.
Onder normale waarde wordt verstaan de prijs die hier te lande, op het tijdstip waarop  
de belasting opeisbaar wordt, in dezelfde handelsfase voor ieder van de prestaties kan  
worden  verkregen  onder  vrije  mededinging  tussen  twee  van  elkaar  onafhankelijke  
partijen (artikel 32, tweede lid, BTW-wetboek).
De Koning kan het tijdstip bepalen dat in aanmerking dient te worden genomen voor de  
vaststelling van de normale waarde (artikel 36, §3, BTW-wetboek).
2. Overeenkomstig artikel 59, §2, BTW-wetboek en 1 van het KB nr. 15 van 3 juni 1970,  
kan  de  ontvanger  der  registratie  in  wiens  ambtsgebied  het  gebouw  is  gelegen  een  
schatting door een deskundige vorderen om de normale waarde van de in artikel 36, §§1  
en 2, bedoelde goederen en diensten te bepalen (cf. artikel 189 W. Reg.).
De  schatttingsprocedure  inzake  BTW,  zoals  geregeld  in  voormeld  KB  nr.  15,  is  
geïnspireerd op de schattingsprocedure inzake registratierechten, zoals geregeld door de  
artikelen 189 tot en met 200 W. Reg.
3. In de vordering tot schatting, die ter kennis wordt gebracht van de verkrijger van de  
met  voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde vervreemde gebouwen,  
hierna  "tegenpartij"  genoemd,  wordt  onder  meer  vermeld:  het  tijdstip  waarop  de  
deskundigen zich moeten plaatsen om de normale waarde van het gebouw te bepalen,  
zijnde de datum van de overeenkomst (artikel 3 KB nr. 15; cf. artikel 190 W. Reg.). 
In  geval  van  vervreemding,  voor  een  niet  gesplitste  prijs,  van  een  onroerend  goed  
bestaande uit een nog op te richten, een in oprichting zijnde of een opgericht gebouw, en  
de grond, vermeldt de vordering tot schatting bovendien de waarde onderscheidenlijk van  
de grond en van het gebouw, zoals zij door de administratie overeenkomstig de artikelen  
30 en 36, §1, a, van het Wetboek, is geschat. 
4. Artikel 4 van het KB nr. 15 bepaalt dat de ontvanger en de tegenpartij, binnen de 15  
dagen na de kennisgeving bedoeld in artikel 1, kunnen overeenkomen de schatting op te  
dragen aan één of aan drie door hen gekozen deskundigen (cf. artikel 191 W. Reg.).
Bij  gemis  van  het  onder  artikel  4  van  het  KB nr.  15  voorzien  akkoord,  richt  eiser,  
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overeenkomstig artikel 5 van het KB nr. 15, aan de vrederechter in wiens ambtsgebied het  
gebouw is gelegen,  een verzoekschrift  waarin de feiten worden uiteengezet en dat de  
vordering tot schatting inhoudt. Het verzoekschrift wordt aan de tegenpartij betekend. De  
rechter beslist  binnen vijftien dagen na het verzoekschrift;  hij  beveelt  de schatting en  
benoemt, naar vereiste van omstandigheden, een of drie deskundigen (artikel 5 van het  
KB nr. 15, cf. artikel 192 W. Reg.).
5. De deskundige of, in voorkomend geval, de drie gezamenlijk optredende deskundigen,  
die door de ontvanger in kennis worden gesteld van de opdracht die hen is toevertrouwd,  
gaan de normale waarde na die het in de vordering tot schatting vermelde gebouw heeft  
op het erin vermelde tijdstip. In het geval bedoeld in artikel 3, tweede lid, KB nr. 1, gaan  
ze bovendien de verkoopwaarde na van de grond, alsmede de verkoopwaarde van het  
gehele onroerende goed (artikel 9 KB nr. 15; cf. artikel 196 W. Reg.).
De door de deskundigen gegeven waardering, en, in geval zij het onder elkaar niet eens  
zijn,  de  waardering  van  de  meerderheid  of,  indien  er  geen  meerderheid  is,  de  
tussenliggende waardering, bepaalt de waarde voor de heffing van de belasting (artikel  
10 KB nr. 15; cf. artikel 197 W. Reg.). 
6.  Tegen  de  beslissing  van  de  deskundigen  kan  geen  enkel  rechtsmiddel  worden  
aangewend.  De  ontvanger  of  de  tegenpartij  kan  echter  de  nietigverklaring  van  de  
schatting  vorderen  wegens  overtreding  van  de  wet,  wegens  stoffelijke  vergissing  of  
wegens schending van de hoofdzakelijke vormen. De rechtsvordering dient op straffe van  
verval te worden ingeleid binnen de termijn van één maand na de betekening van het  
verslag; ze wordt gebracht voor de volgens de gewone regelen bevoegde rechtbank van  
de in artikel 5 bepaalde plaats.  Wordt de nietigheid uitgesproken,  dan wordt door de  
rechtbank van ambtswege, bij hetzelfde vonnis, een nieuwe schatting bevolen (artikel 12  
KB nr. 15; cf. artikel 199 W. Reg.). 
Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest van 7 december 1999 (nr. 132/99) dat de  
artikelen 197 en 199 van W. Reg. de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden doordat zij er  
niet in voorzien dat, in tegenstelling tot wat het geval is met een deskundigenonderzoek  
geregeld in  het  Gerechtelijk Wetboek,  de rechter een toetsing kan uitoefenen over de  
waardebepaling door de deskundigen.
7. Uit de artikelen 3, 9, 10 KB nr. 15, 36 BTW-wetboek, 190, 196 en 197 W. Reg. volgt  
dat  het  tijdstip  waarop  de  deskundigen  zich  moeten  plaatsen  bij  de  schatting  een  
wezenlijk element is voor de bepaling van de maatstaf van de heffing.
Wanneer  de  deskundigen  bij  het  schatten  van  de  goederen  een  andere  datum  in  
aanmerking hebben genomen dan het tijdstip waarop de grondslag voor de heffing van de  
belasting moet worden bepaald, zijnde inzake BTW het tijdstip van de overeenkomst van  
vervreemding, is er sprake van een overtreding van de wet in de zin van de artikelen 12  
KB nr. 15 en 199 W. Reg.
Het schatten van de goederen op datum van de controleschatting in plaats van op datum  
van de overeenkomst van vervreemding, of het schatten van de goederen op datum van de  
controleschatting  zonder  rekening  te  houden  met  de  waarde  van  de  goederen  in  
afgewerkte staat, kan aldus een oorzaak van nietigheid van de schatting vormen in de zin  
van  voormelde  bepalingen,  minstens  kan  de  waardebepaling  op  die  gronden  worden  
aangevochten,  één  en  ander  op  voorwaarde  dat  deze  rechtsvordering  wordt  ingeleid  
binnen de termijn van één maand na de betekening van het verslag.
8. Het bestreden arrest stelt vast dat verweerders in hun verzetsakte aanvoerden dat de  
schattingsdeskundige de waarde van de appartementen heeft geschat in afgewerkte staat,  
zoals  vastgesteld  op  7  september  2001,  doch  zonder  rekening  te  houden  met  de  
afwerkingsfactuur van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en 252.000 BEF BTW,  
uitgereikt door Jeproma nv (arrest, p. 5, vierde en vijfde alinea).
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Het verwijt dat de deskundige geen rekening hield met deze afwerkingsfactuur, ofschoon  
die  dateert  van  vóór  7  september  2001,  datum  waarop  volgens  verweerders  de  
deskundige zich plaatste bij de schatting van de gebouwen, komt neer op een kritiek tegen  
het schattingsverslag zelf.
Hoewel het verzet van de verweerders ertoe strekte het dwangbevel dd. 22 augustus 2002  
ongeldig en zonder enige waarde te doen verklaren, steunde dit verzet hoofdzakelijk op  
motieven die rechtstreeks tegen het schattingsverslag zijn gericht.
De kritiek dat de deskundige naliet rekening te houden met de waarde van de gebouwen  
in  afgewerkte  staat  op  datum van  7  september  2001,  in  zoverre  geen  rekening  was  
gehouden met de afwerkingsfactuur van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en  
252.000 BEF BTW, uitgereikt door Jeproma nv, betreft derhalve geen kritiek die gericht  
is tegen het dwangbevel, maar tegen het schattingsverslag zelf.
Hetzelfde geldt voor de kritiek dat de deskundige geen rekening hield met de facturen  
betreffende de levering van materialen voor een totaal bedrag van 84.914 BEF en 17.831  
BEF BTW, op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999 uitgereikt door Thiry Paints nv,  
en met de waarde van het eigen werk ten belope van 84.914 BEF voor de schilderwerken  
die verweerders zelf uitvoerden (arrest, p. 6, vierde alinea).
9. Het bestreden arrest beaamt de kritiek van de verweerders tegen het schattingsverslag  
dat de deskundige ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de afwerkingsfactuur  
van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en 252.000 BEF BTW, en met de facturen  
betreffende de levering van materialen voor een totaal bedrag van 84.914 BEF en 17.831  
BEF BTW, op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999 uitgereikt door Thiry Paints nv,  
en stelt vast dat de deskundige er zich niet van (kon) afmaken met te stellen dat hij de  
betreffende factuur niet ontving. De eerste rechter volgde hem daarin verkeerdelijk. Als  
een partij de aandacht van de deskundige op een belangrijk stuk vestigt, zoals in deze,  
moet de deskundige dat stuk desgevallend opvragen" (arrest, p. 8, vijfde alinea).
Het bestreden arrest geeft aldus ook zelf in duidelijke bewoordingen te kennen dat het  
schattingsverslag door een gebrek was aangetast.
10. Aangezien het schattingsverslag op 21 februari 2002 aan verweerders was betekend  
(arrest, p. 4, tweede alinea), was de vervaltermijn om een rechtsvordering in te dienen  
tegen de schatting van de deskundige, overeenkomstig de artikelen 12 KB nr. 15 en 199  
W. Reg., op 21 maart 2002 definitief vervallen.
De  vordering  van  verweerders,  ingeleid  bij  dagvaarding  van  9  oktober  2002,  was  
derhalve niet ontvankelijk in zoverre het verzet van verweerders gericht was tegen de  
schatting van de deskundigen.
Het ingetreden verval op grond van de artikelen 12 KB nr. 15 en 199 W. Reg. kan niet  
worden omzeild via een verzetsprocedure tegen het dwangbevel waarin de betaling wordt  
gevorderd van de bijkomende rechten,  berekend op basis van het  definitief  geworden  
schattingsverslag.
11. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te oordelen dat de kritiek gericht tegen het  
feit dat de deskundige heeft nagelaten rekening te houden met de afwerkingsfactuur van 7  
juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en 252.000 BEF BTW, uitgereikt door Jeproma  
nv, en met de facturen betreffende de levering van materialen voor een totaal bedrag van  
84.914 BEF en 17.831 BEF BTW, op 18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999 uitgereikt  
door  Thiry  Paints  nv,  niet  gericht  is  tegen  het  schattingsverslag,  maar  tegen  het  
dwangbevel, eerste onderdeel, de bewijskracht heeft miskend van de akte van verzet van  
verweerders dd. 9 oktober 2002, nu die kritiek wel degelijk was gericht tegen de wijze  
waarop de deskundige de gebouwen heeft geschat (schending van de artikelen 1319, 1320  
en 1322 Burgerlijk Wetboek), tweede onderdeel, het wettelijk begrip "overtreding van de  
wet" in de zin van de artikelen 12 KB nr. 15 en 199 W. Reg., heeft miskend, in zoverre de  
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bedoelde kritiek,  die betrekking heeft  op het tijdstip van de schatting,  minstens op de  
waardebepaling  door  de  deskundige,  wel  degelijk  een  gebrek  van  de  schatting  tot  
voorwerp had die overeenkomstig voormelde bepalingen, binnen de vervaltermijn van één  
maand na de betekening van het verslag, diende te worden aangevoerd (schending van de  
artikelen 1, 3, 9, 10, 12 KB nr. 15, 36, 59, §2, BTW-wetboek, 190, 196, 197 en 199 W.  
Reg.).
12. In de mate dat de kritiek van verweerders buiten de vervaltermijn van de artikelen 12  
KB nr. 15 en 199 W. Reg. was aangevoerd, heeft het bestreden arrest, derde onderdeel,  
niet  wettig,  zonder schending van deze bepalingen,  de vordering van de verweerders  
ontvankelijk  verklaard,  minstens  zich  niet  wettig  ten  gronde  over  deze  betwisting  
uitgesproken,  dienvolgens niet  wettig  het  dwangbevel  vernietigd in  die  zin  dat  bij  de  
berekening  van  het  nog  verschuldigde  bedrag  der  rechten  rekening  dient  te  worden  
gehouden met de afwerkingsfactuur van 7 juli 2000 ten bedrage van 1.200.000 BEF en  
252.000  BEF  BTW,  uitgereikt  door  Jeproma  nv,  en  met  de  facturen  betreffende  de  
levering van materialen voor een totaal bedrag van 84.914 BEF en 17.831 BEF BTW, op  
18 juni 1999, 30 juni 1999 en 31 juli 1999 uitgereikt door Thiry Paints nv, en in die zin  
dat  de  boete  dienovereenkomstig  dient  te  worden  herberekend  (schending  van  de  
artikelen 32, 36, 59, §2, BTW-wetboek, 1,3, 4, 5, 9, 10 en 12 van het KB nr. 15, 189, 190,  
191, 192, 196, 197 en 199 W. Reg.).
13. Krachtens de artikelen 8 van het KB nr. 15 en 195 W. Reg. kunnen de partijen aan de  
deskundige "beweringen en opmerkingen" doen aanhoren, terwijl van ieder stuk dat door  
een van de partijen aan de deskundige wordt medegedeeld meteen door haar aan de  
andere partij, bij ter post aangetekend schrijven, een afschrift moet worden gezonden.
Uit deze bepalingen volgt dat de deskundige enkel rekening kan houden met de stukken  
die  hem tijdig door de partijen worden bezorgd,  vóór het  verslag overeenkomstig de  
artikelen 9 KB nr. 15 en 196 W. Reg. wordt neergelegd ter griffie van het vredegerecht. 
Wanneer een partij beslist een bepaald stuk niet te bezorgen aan de deskundige, ofschoon  
zij daartoe door de deskundige was aangezocht, gebeurt dit op eigen risico van die partij  
en mag niet van de deskundige worden verwacht dat hij dit stuk alsnog bij die partij moet  
opvragen.
Met stukken die de deskundige niet of niet tijdig werden bezorgd, kan de rechter evenmin  
rekening houden bij de berekening van de verkoopwaarde van een gebouw.
14. Uit het bestreden arrest blijkt dat de deskundige bij schrijven van 12 september 2001  
aan de verweerders had gevraagd hem de staat van de appartementen op het moment van  
de verkoop mede te delen, waarop de fiscale raadgever van verweerders, bij schrijven  
van  25  september  2001,  had  geantwoord  met  een  overzicht  van  de  afwerking  en  
facturatie,  onder meer met  vermelding van de  afwerkingsfactuur van  7 juli  2000 ten  
bedrage van 1.200.000 BEF, afkomstig van Jeproma nv, doch zonder dat een kopie van  
de afwerkingsfactuur was gevoegd (arrest, p. 7, punt 2, eerste en tweede alinea).
Het bestreden arrest stelt vast dat de deskundige in een schrijven van 22 oktober 2002  
aan de ontvanger der registratie aangaf dat de afwerkingsfactuur van 7 juli 2000, hem  
niet werd bezorgd, tenzij drie maanden na neerlegging van het verslag (p. 7, voorlaatste  
alinea).
Het bestreden arrest stelt tevens vast dat de fiscale raadgever van verweerders in zijn  
voormeld schrijven van 25 september 2001 geen gewag heeft gemaakt van de facturen  
van Thiry Paints nv ten bedrage van 84.914 BEF.
15. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, vierde onderdeel, niet wettig, zonder schending  
van de artikelen 8, 9 van het KB nr. 15, 195 en 196 W. Reg., heeft kunnen beslissen dat de  
deskundige,  wiens  aandacht  was  gevestigd  op  het  bestaan  van  de  bedoelde  
afwerkingsfactuur, er zich niet kon van afmaken met te stellen dat hij de betrokken factuur  
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niet ontving en zelf dit stuk had moeten opvragen, noch wettig heeft beslist dat het feit dat  
aan de deskundige geen melding was gedaan van de facturen van Thiry Paints nv, niet  
belet  bij  de  berekening van de verkoopwaarde van het  gebouw ook met  die  facturen  
rekening te houden, mitsdien niet wettig het dwangbevel heeft vernietigd in die zin dat bij  
de berekening van het nog verschuldigde bedrag der rechten rekening dient te worden  
gehouden met deze afwerkingsfactuur, alsook met de facturen van Thiry Paints nv, en in  
die zin dat de boete dienovereenkomstig dient te worden herberekend (schending van de  
artikelen 32, 36, 59, §2, BTW-wetboek, 1,3, 4, 5, 8, 9, 10 en 12 van het KB nr. 15, 189,  
190, 191, 192, 195, 196, 197 en 199 W. Reg.).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

Tweede en derde onderdeel
Het hier toepasselijke artikel 59, §2, Btw-wetboek bepaalt: 
"§2. Onverminderd de in §1 genoemde bewijsmiddelen, is de door de Koning 
aangewezen  ambtenaar  of  de  belastingplichtige  bevoegd  een  deskundige 
schatting te  vorderen  om de normale waarde  van de in  artikel  36, §§1 en 2, 
bedoelde goederen en diensten te bepalen. 
Die bevoegdheid bestaat eveneens ten aanzien van de goederen bedoeld in artikel 
12, §2, en de diensten bedoeld in artikel 19, §2, wanneer ze betrekking hebben 
op de oprichting van een gebouw. 
Als minimummaatstaf van heffing geldt de normale waarde van het goed of van 
de dienst, zoals ze door de deskundige is bepaald. 
De Koning geeft regelen in verband met de schattingsprocedure. Hij bepaalt de 
termijn waarbinnen die procedure moet worden ingesteld en wijst aan wie de 
kosten ervan moet dragen".
Die wetsbepaling verbiedt  de rechter  niet  de waarde  die de deskundige heeft 
bepaald,  op  zijn  juistheid  te  toetsen.  Ze  machtigt  evenmin  de  Koning  die 
rechterlijke controle op onevenredige wijze in te perken. 
Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel vereist dat, zoals in het gemeen recht, de 
rechter de schatting van de deskundige moet kunnen toetsen.
Indien de Koning in uitvoering van artikel 59, §2, derde en vierde lid, Btw-wet-
boek, de rechter dit toetsingsrecht ontzegt, dan overschrijdt Hij de grenzen van 
die wetsbepaling  en  is  dergelijke  regeling strijdig met  de artikelen  10 en 11 
Grond-wet. 
Het hier toepasselijke artikel 10, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 15 van 
3 juni 1970 tot regeling van de schattingprocedure waarin artikel 59, §2, Btw-
wetboek voorziet (hierna: KB nr. 15), bepaalt: "De door de deskundigen gegeven 
waardering, en, in geval zij het onder elkaar niet eens zijn, de waardering van de 
meerderheid of,  indien er  geen meerderheid is,  de tussenliggende waardering, 
bepaalt de waarde voor de heffing van de belasting."
Het hier toepasselijke artikel 12 KB nr. 15 bepaalt: "Tegen de beslissing van de 
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deskundigen kan geen enkel rechtsmiddel worden aangewend. De ontvanger of 
de tegenpartij kan echter de nietigverklaring van de schatting vorderen wegens 
overtreding van de wet, wegens stoffelijke vergissing of wegens schending van 
de  hoofdzakelijke  vormen.  De  rechtsvordering  dient  op  straffe  van  verval  te 
worden ingeleid  binnen de termijn van één maand na de betekening van het 
verslag;  ze  wordt  gebracht  voor  de  volgens  de  gewone  regelen  bevoegde 
rechtbank van de in artikel 5 bepaalde plaats. Wordt de nietigheid uitgesproken, 
dan wordt door de rechtbank van ambtswege, bij hetzelfde vonnis, een nieuwe 
schatting bevolen."
Uit voornoemde artikelen 10, tweede lid, en 12 KB nr. 15 volgt dat de rechter de 
waarde-bepaling van de deskundige niet kan herzien. Hij kan enkel een nieuwe 
schatting bevelen indien de wet is overtreden, een materiële vergissing is begaan 
of een hoofdzakelijk vormvoorschrift is miskend. 
Die regeling is in strijd met de artikelen 10 en 11 Grondwet, zodat de rechter op 
grond van artikel 159 Grondwet deze bepalingen buiten toepassing moet laten.
De voormelde  ongrondwettelijkheid van  die artikelen  heeft  tot  gevolg dat  de 
rechter wel de waardebepaling in het deskundigenverslag op zijn juistheid kan 
toetsen.
De onderdelen die uitgaan van een andere rechtsopvatting, falen naar recht.

Vierde onderdeel
Uit het antwoord op het tweede en derde onderdeel volgt dat de rechter die ten 
gronde  uitspraak  doet  over  de  geldigheid  van  het  dwangbevel  dat  de 
verschuldigde btw vordert, de waardebepaling in het deskundigenverslag op zijn 
juistheid kan toetsen.
Bij  die  toetsing  mag  hij  ook  rekening  houden  met  stukken  die  niet  aan  de 
deskundige zijn overgelegd.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

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

24  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: E.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: 
A. De Bruyn en J. Verbist.

Nr. 640

1° KAMER - 24 november 2011

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL DAT 
STEUNT OP EEN MATERIËLE VERGISSING
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2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — MEERWAARDEN - STOPZETTINGSMEERWAARDEN - 
BEROEPSKOSTEN - VERREKENING

3º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEREKENING 
VAN DE AANSLAG — AFZONDERLIJKE AANSLAGEN - 
STOPZETTINGSMEERWAARDEN - BEROEPSKOSTEN - VERREKENING

1º Een middel dat steunt op een in het bestreden arrest begane materiële vergissing, kan  
niet tot cassatie leiden1.

2º en 3° Artikel 43 W.I.B.(1992), dat bepaalt hoe de verwezenlijkte meerwaarde wordt bere-
kend, sluit de verrekening als bedoeld in artikel 7, §5, van het K.B./W.I.B.(1992) niet uit van  
beroepskosten met de meerwaarde2. (Art. 43, WIB92; Art. 7, §5, KB WIB92)

(K e.a. T. BELGISCHE STAAT)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal D. Thijs: 
1. Eiser, die advocaat was, had in het jaar 2001 zijn cliënteel ingebracht bij de oprichting 
van de vennootschap "SCHUERMANS & SCHUERMANS" cvba, voor een bedrag van 
10.000.000 BEF.  Hij  gaf  dit  bedrag aan in zijn  aangifte  in  de personenbelasting over 
aanslagjaar 2002 als stopzettingsmeerwaarde, afzonderlijk belastbaar aan 33%.
Daarnaast gaf eiser in die aangifte nog baten aan van zijn vorige beroepswerkzaamheid,  
afzonderlijk belastbaar aan 50%.
Aan de vroegere beroepswerkzaamheid van eiser kleefden nog beroepskosten (7.413.675 
BEF) die hij aangaf in code 704 als "werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de 
stopzetting".
De  administratie  stelde  zich  op  het  standpunt  dat  deze  beroepskosten  proportioneel 
dienden te  worden omgeslagen  over  de baten van  eisers  vorige  beroepswerkzaamheid 
enerzijds  en  over  de  bedoelde  stopzettingsmeerwaarde  anderzijds,  terwijl  eisers  van 
mening waren dat deze beroepskosten niet in mindering kunnen worden gebracht van de 
stopzettingsmeerwaarde.
Het  bestreden  arrest  volgde  het  standpunt  van  de  administratie  en  oordeelde  dat  de 
beroepskosten die verband houden met de vroegere beroepswerkzaamheid, overeenkom-
stig artikel 7, §5, van het KB/WIB92, proportioneel in mindering kunnen worden gebracht 
van een gerealiseerde stopzettingsmeerwaarde die immers eveneens verband houdt met 
dezelfde vorige beroepswerkzaamheid. 
2.  In  het  eerste  onderdeel  van  het  enig middel  tot  cassatie  voeren  eisers  aan  dat  het 
bestreden  arrest  niet  wettig  heeft  beslist  dat  "de  wettelijke  bepalingen  (...)  precies 
toe(laten) om onder meer van de inkomsten, bedoeld in artikel 23, §1, 3° WIB/92, zoals 
de meerwaarden, omschreven in artikel 24, eerste lid, 2° WIB/92 nog beroepskosten af te 
trekken".
Volgens  het  eerste  onderdeel  omvatten  de  baten  van  het  voorheen  uitgeoefende  vrij 
beroep van advocaat immers niet de meerwaarden van artikel 24, eerste lid, 2° WIB92, 
maar wel de stopzettingsmeerwaarden bedoeld in artikel 28,1° WIB923.
Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord berust het eerste onderdeel op 
een verkeerde lezing van het arrest.
Anders dan het eerste onderdeel poneert, oordeelde het bestreden arrest immers niet dat de 
baten van een vorige beroepswerkzaamheid, geviseerd in artikel 23, §1, 3° WIB92, ook de 

1 Zie de conclusie van het OM.
2 Ibid.
3 schending van de artikelen 23, §1, 3°, 24, eerste lid, 2° en 28,1° WIB92.
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meerwaarden van artikel 24, eerste lid, 2° WIB92, omvatten.
De appelrechters stelden enkel vast dat overeenkomstig artikel 23, §2 en §3 WIB92, van 
de inkomsten, bedoeld in artikel 23, §1, 3° WIB92, met name de "winst en baten van een 
vorige  beroepswerkzaamheid",  waaronder  meerwaarden,  nog  beroepskosten  kunnen 
worden afgetrokken.
Hierbij  verwijst  het  bestreden  arrest  per  vergissing  naar  de  meerwaarden  bedoeld  in 
artikel 24, eerste lid, 2° WIB92, dat betrekking heeft op de meerwaarden op activa die  
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt in het kader van een 
nijverheids,  handels-  of  landbouwonderneming,  terwijl  de  appelrechters  duidelijk  de 
(stopzettings)meerwaarden in de zin van artikel 28, 1° WIB92 op het oog hadden.
Zulks blijkt uit de overige vaststellingen van het bestreden arrest, alsook uit het voorwerp  
zelf van het geschil dat betrekking had op de toerekening van beroepskosten op (stopzet -
tings)meerwaarden in de zin van artikel 28, 1° WIB92.
In  het  bestreden arrest  is  immers  steeds sprake  van een "stopzettingsmeerwaarde"  die  
werd bekomen "naar aanleiding van de realisatie van de vaste activa die voor die vorige  
beroepswerkzaamheid werden gebruikt"4.
Voorts stelde het bestreden arrest uitdrukkelijk vast dat de eerste eiser een advocatenprak -
tijk had.
Buiten de verwijzing naar artikel 24, eerste lid, 2° WIB92, bevatte het bestreden arrest 
geen enkele aanwijzing dat de appelrechters effectief van oordeel waren dat er sprake was 
van meerwaarden in de zin van artikel 24, eerste lid, 2° WIB92, dewelke een "winst"  
uitmaken  van  een  "nijverheids,  handels-  of  landbouwonderneming",  terwijl  de  meer-
waarde in casu werd gerealiseerd door een "vrij beroeper" en "baten" opleverde.
De verwijzing naar artikel 24, eerste lid, 2° WIB92 betreft derhalve een materiële vergis-
sing die de beslissing ten gronde niet heeft beïnvloed.
Volgens een vaste rechtspraak is Uw Hof bevoegd om een materiële verschrijving recht te 
zetten5.
Het eerste onderdeel mist dan ook feitelijke grondslag.
3. In het tweede onderdeel voeren eisers aan dat de stopzettingsmeerwaarden op immate-
riële vaste activa, zoals omschreven in de artikelen 23, §1, 3° en 28,1° WIB92, verwezen-
lijkte meerwaarden zijn, in de zin van artikel 43 WIB92, op activa die voor de voorheen  
uitgeoefende beroepswerkzaamheid zijn gebruikt.
Zulks houdt volgens eisers in dat om het bedrag van de verwezenlijkte meerwaarde te  
bepalen,  de  ontvangen  vergoeding  of  de  verkoopwaarde  bij  vervreemding  niet  mag  
worden verminderd met enig bedrag, vermits artikel 43 WIB92 hierin niet voorziet.
Volgens  het  tweede  onderdeel  oordeelde het  bestreden arrest  derhalve  niet  wettig  dat 
artikel  43  WIB92  niet  uitsluit  dat  van  een  verwezenlijkte  meerwaarde  nog  bepaalde 
aftrekbare bestanddelen in mindering kunnen worden gebracht zodat het bestreden arrest  
onwettig heeft beslist dat verweerder terecht is overgegaan tot de proportionele verdeling 
van de kosten van de vorige beroepswerkzaamheid over, enerzijds, de winsten en baten 
van de vorige beroepswerkzaamheid, anderzijds, de stopzettingsmeerwaarde op het per 1 

4 p. 6, laatste alinea.
5 o.m. Cass. 4 april 2006, AR P.06.0120.N; Cass. 23 mei 2000, AC 2000, 967; Cass. 30 september 
1996, AC 1996, 818; Cass. 24 januari 1996, AC 1996, 101; Cass. 18 september 1995, AC 1995, 792; 
Cass. 16 september 1987,  AC 1987-88, 69; Cass. 27 mei 1986,  AC 1985-86, 1298; Cass. 16 april 
1985,  AC 1984-85, 1085; Cass. 29 mei 1984,  AC 1983-84, 1268; Cass. 4 april 1984,  AC 1983-84, 
1038; Cass. 20 april 1983, AC 1982-83, 1004; Cass. 22 september 1982, AC 1982-83, 125; Cass. 19 
september 1973, AC 1974, 60; Cass. 28 januari 1972, AC 1972, 518.
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januari 2001 ingebrachte cliënteel6.
4. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder op dat het onderdeel niet ontvankelijk 
is nu het niet de schending inroept van artikel 7, §5, KB/WIB92.
Zulks noopt tot een onderzoek van het wettelijk kader waarbinnen de bestreden beslissing 
is genomen.
Artikel 43 WIB92 bepaalt dat de verwezenlijkte meerwaarde gelijk is aan het positieve 
verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreem-
ding van het goed en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan, vermin-
derd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen.
Stopzettingsmeerwaarden in de zin van artikel 28,1° WIB92, zijn meerwaarden in de zin  
van artikel 43 WIB92 (in zijn versie vóór de wijziging bij wet van 22 juni 2005), zodat het 
bedrag  van  de  verwezenlijkte  meerwaarden  moet  worden  bepaald  zonder  dat  hiervan 
kosten in mindering kunnen worden gebracht  (zie i.v.m.  de kosten van vervreemding: 
Cass. 15 december 2006, F.05.0099.N, met conclusies van het OM).
Stopzettingsmeerwaarden zijn beroepsinkomsten in de zin van artikel 23, §1, 3°: "winst 
en baten van een vorige beroepswerkzaamheid".
Krachtens artikel 6 WIB92 kan enkel het nettobedrag van de beroepsinkomsten worden  
belast.
Onder het netto-bedrag van de beroepsinkomsten moet worden verstaan het totale bedrag 
van die inkomsten met uitsluiting van de vrijgestelde inkomsten en na uitvoering van  
onder meer de volgende bewerking:
"het brutobedrag van de inkomsten van iedere beroepswerkzaamheid wordt verminderd 
met de beroepskosten die op deze inkomsten betrekking hebben"7.
Krachtens artikel  23,  §3,  WIB92,  bepaalt  de Koning de wijze waarop  en de volgorde  
waarin aftrekken worden aangerekend.
In uitvoering van deze bepaling, stelt artikel 7, §5 KB/WIB92, dat de werkelijke beroeps-
kosten eerst moeten worden afgetrokken van de beroepsinkomsten die gezamenlijk belast-
baar zijn en vervolgens van die welke afzonderlijk belastbaar zijn.
Artikel  7,  §5 KB/WIB92 bepaalt  tevens  dat,  indien er  meerdere  soorten afzonderlijke 
belastbare inkomsten zijn, de ermee verband houdende beroepskosten evenredig over die 
verschillende soorten inkomsten moeten worden verdeeld.
Het is precies op grond van deze bepaling dat het hof van beroep oordeelde "dat de admi-
nistratie terecht is overgegaan tot de proportionele verdeling van de kosten van de vorige 
beroepswerkzaamheid  over  de  winsten  en  baten  van  de  vorige  beroepswerkzaamheid 
enerzijds, en de stopzettingsmeerwaarde anderzijds."8.
Eisers hadden voor de appelrechters voorgehouden dat de administratie, door de pro rata 
verdeling van de kosten van de aangiftecode 704 over de inkomsten van de codes 703 en 
705, aan artikel 7, §5 KB/WIB92 een uitlegging geeft die niet conform is aan artikel 23, 
§3, samen gelezen met artikel 49 WIB92. Naar hun opvatting zouden aldus kosten worden 
afgetrokken van inkomsten waarop ze geen betrekking. Indien artikel 7, §5 KB/WIB92 
aldus zou worden geïnterpreteerd, diende het volgens eisers buiten toepassing te worden  
gelaten overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet9.
De appelrechters verwierpen deze argumentatie van eisers en oordeelden dat "artikel 7, §5 
KB/WIB92 in overeenstemming is met de wet en in onderhavig geval dient te worden 

6 schending van de artikelen 23, §1, 3° en 28,1°, 43, 46 en 171, 1°, C, WIB92.
7 artikel 23, §2, 1°, WIB92.
8 arrest, p. 9.
9 arrest, p. 7.
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toegepast."10

Het onderdeel dat geen schending aanwijst van artikel 7, §5 KB/WIB 92, waarop de door  
eisers bekritiseerde beslissing is gesteund, komt mij inderdaad onontvankelijk voor. 
5. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat het onderdeel ook ten gronde niet kan worden 
aangenomen.
Waar stopzettingsmeerwaarden enerzijds en de inkomsten die worden verkregen of vast -
gesteld na de stopzetting en die voortkomen uit de vorige beroepswerkzaamheid ander-
zijds afzonderlijke belastbare beroepsinkomsten zijn, heeft het bestreden arrest wettig, bij  
ontstentenis  van  gezamenlijk  belastbare  inkomsten,  overeenkomstig  artikel  7,  §5, 
KB/WIB92,  de  beroepskosten,  die  kleefden  aan  de  beroepsinkomsten  verworven  als 
"winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid", evenredig kunnen omdelen over 
de  verschillende  afzonderlijke  belastbare  inkomstenbestanddelen,  waaronder  de  door 
eerste eiser gerealiseerde stopzettingsmeerwaarden.
Hoewel krachtens artikel 43 WIB92 geen kosten in mindering mogen worden gebracht 
om het vrijgesteld of belastbaar bedrag van de verwezenlijkte  meerwaarde te bepalen,  
geldt dit enkel met het oog op de toepassing van de artikelen 46 en 171,1°, c, WIB92 en 
sluit zulks niet uit dat beroepskosten in mindering kunnen worden gebracht van de verwe-
zenlijkte meerwaarde in toepassing van de artikelen 23, §2 en §3 WIB92.
In de fase waarin de netto-belastbare grondslag van de beroepsinkomsten wordt bepaald, 
kunnen en moeten alle beroepskosten in beginsel verrekend worden met de beroepsin-
komsten waarop ze wegen.
De meerwaarden omschreven in artikel 43 WIB92 zijn van deze verrekening niet vrijge -
steld en zijn derhalve evenzeer onderworpen aan de wijze en volgorde bepaald in artikel 
7, §5, KB/WIB92 om de beroepskosten toe te rekenen op de diverse beroepsinkomsten.
Wanneer de winsten en baten die betrekking hebben op een voorheen uitgeoefende zelf-
standige beroepswerkzaamheid,  belastbaar zijn,  dan moeten ook de lasten die met  die  
vroegere beroepswerkzaamheid verband houden, aftrekbaar zijn11.
Aangezien  een  gerealiseerde  stopzettingsmeerwaarde  verband  houdt  met  de  voorheen 
uitgeoefende zelfstandige beroepswerkzaamheid drukken deze beroepslasten evenzeer op 
die stopzettingsmeerwaarden.
Het bestreden arrest kon derhalve wettig oordelen dat de beroepskosten, overeenkomstig  
artikel 7, §5, KB/WIB92, proportioneel in mindering dienen te worden gebracht van de  
verwezenlijkte meerwaarden.
Het tweede onderdeel, dat niet het onderscheid maakt tussen, enerzijds, de bepaling van  
de (bruto) waarde van de verwezenlijkte meerwaarde enerzijds, teneinde het vrijgesteld 12 
of belastbare gedeelte vast te leggen13, waarbij geen aftrek van kosten is toegestaan, en, 
anderzijds, de bepaling van de netto-belastbare grondslag van alle beroepsinkomsten te  
samen, waarbij  beroepskosten wel in mindering moeten worden gebracht,  eerst van de 
gezamenlijk  belastbare  inkomsten,  en,  bij  ontstentenis  daarvan,  van  de  afzonderlijke 
belastbare inkomsten,  met inbegrip van de stopzettingsmeerwaarden, faalt hoe dan ook 
naar recht14.

10 arrest, p. 8 en 9.
11 S. VAN CROMBRUGGE, "Inkomsten en lasten in verband met een vroegere uitgeoefende zelfstandige 
beroepswerkzaamheid", TFR 1987, nr.72°73, 217.
12 artikel 46 WIB92.
13 Artikel 117, 1°, c) WIB92
14 over de meerwaarden verkregen na de stopzetting van een advocatenpraktijk zie: L. DEKLERCK, 
"Les plus-values sur des biens affectés à l'exercice de l'activité  professionnelle à l'occasion de la 
cessation de cette activité", in "Etre avocat demain, à quel prix?", congrès OBFG 22 maart 2007, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 381-404.
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Besluit: Verwerping.

ARREST

(AR F.10.0096.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 2 februari 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 juni 2011 een schriftelijke conclusie 
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel
1. Een middel dat steunt op een materiële vergissing, kan niet tot cassatie leiden.
2. De appelrechters stellen vast dat de eiser voorheen een advocatenpraktijk heeft 
gehad, die hij heeft ingebracht in een vennootschap.
Ze oordelen dat van de meerwaarden, "omschreven in artikel 24, eerste lid, 2°,  
WIB92" nog beroepskosten kunnen worden afgetrokken.
3. Uit het geheel van de redenen van het bestreden arrest blijkt dat de verwijzing 
naar  voornoemd  artikel  24,  eerste  lid,  2°,  WIB92  uitsluitend  berust  op  een 
materiële vergissing. De appelrechters hebben duidelijk artikel 28, 1°, WIB92 
bedoeld. Die materiële vergissing kan dan ook niet tot cassatie leiden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
4. Artikel 43 WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2002, bepaalt dat 
de  verwezenlijkte  meerwaarde  gelijk  is  aan  het  positieve  verschil  tussen 
eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding 
van  het  goed  en  anderdeels  de  aanschaffings-  of  beleggingswaarde  ervan 
verminderd  met  de  voorheen  aangenomen  waardeverminderingen  en 
afschrijvingen.
Die bepaling sluit de verrekening als bedoeld in artikel 7, §5, KB WIB92, niet uit 
van beroepskosten met de meerwaarde.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

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

24  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: E.  Forrier, 
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie: D. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: 
P. Wouters en A. De Bruyn.

Nr. 641

1° KAMER - 24 november 2011

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TARIEF - LANDBOUWDIENSTEN - 
TARIEF VAN 6% - DIENSTEN BESTAANDE UIT VERSCHILLENDE HANDELINGEN - KWALIFICATIE - 
BEPALING VAN DE HOOFDVERRICHTING - ART. 9 MESTDECREET - IMPACT

Artikel  9,  §1,  derde en vierde lid,  van het  Mestdecreet  sluit  niet  uit  dat  een transactie,  
bestaande uit verschillende handelingen, vanuit BTW-oogpunt als één overeenkomst kan  
worden beschouwd, waarbij het uitspreiden van de mest de hoofdverrichting is1. (Artt. 37 en 
51, §1, 1°, Btw-wetboek; Art. 1, KB nr. 20 van 20 juli 1970)

(BELGISCHE STAAT T. LANDBOUWWERKEN VERMEULEN PASSENDALE nv)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs: 
1. Verweerster in cassatie is een vennootschap die ingeschreven is als BTW-belasting-
plichtige  voor  de  activiteit  van  diensten  verwant  met  de  landbouw,  het  ophalen,  
verwerken, stockeren, vervoeren en uitspreiden van mest, en die regelmatig mest ophaalt 
bij landbouwers en veeteeltbedrijven in West-Vlaanderen.
Bij een controle in oktober 2004 over de periode van 1.7.2001 tot 30.6.2003 stelde de  
BTW-controleur vast dat verweerster het BTW-tarief van 6% dat geldt voor landbouw-
diensten, ook had aangerekend voor het ophalen, vervoer en opslag van mest. Volgens de 
administratie  kan  het  louter  weghalen  van  mest  niet  als  een  landbouwdienst  worden 
aangemerkt. Dit zou enkel kunnen als het weghalen gepaard gaat met het uitspreiden van  
de mest op landbouwgronden. Indien dat niet het geval is, geldt volgens de administratie 
het BTW-tarief van 21%.
Op de verkoopfacturen die verweerster richtte aan de landbouwers bij wie zij de mest  
ophaalde,  werden slechts zeer summiere vermeldingen aangebracht,  waarbij  de nadruk 
wordt gelegd op het uitspreiden of het injecteren van de mest. De verleende dienst wordt  
op de factuur als een landbouwdienst onderworpen aan het BTW-tarief van 6% behan-
deld.
Op 24 november 2005 vaardigde eiser een dwangbevel  uit voor de te weinig betaalde 
BTW en toebehoren.
Het verzet van verweerster tegen dit dwangbevel werd ongegrond verklaard bij vonnis 
van 25 februari 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Op 15 februari 2009 legde verweerster een verzoekschrift tot hoger beroep neer ter griffie  
van het hof van beroep te Gent.
Het bestreden arrest van 16 februari 2010 verklaart het hoger beroep gegrond en vernietigt  

1 Zie de conclusie van het O.M.
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het bestreden vonnis en het dwangbevel van 24 november 2005.
(...)
4. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat het arrest, door de bepalingen van het Mest -
decreet buiten beschouwing te laten, niet wettig beslist dat de transactie vanuit BTW-oog-
punt als een overeenkomst moet beschouwd worden, waarbij het uitspreiden van de mest  
de hoofdverrichting is (voorziening, blad 12, nr. 8).
5. Artikel 9, §1, derde lid van het Mestdecreet betreft evenwel geen fiscaalrechtelijk voor -
schrift  is,  doch legt slechts een milieurechtelijke (bewijs)verplichting betreft  op aan de 
landbouwer-producent van mest, die moet kunnen bewijzen wat er met zijn bedrijfsmatige 
mestoverschotten voor een bepaald jaar is gebeurd: zijn deze naar een gebruiker  afge -
voerd, geëxporteerd, verhandeld met of overgedragen aan een exploitant van een verza-
melpunt, een bewerkingseenheid of een verwerkingseenheid, of in zijn eigen bedrijf opge-
slagen?
Of de landbouwer-producent nu al dan niet in staat is aan deze bewijslast te voldoen, is  
niet van belang om de diensten van verweerster te kwalificeren in het licht van de BTW-
wetgeving.
Met name dienden de rechters te dezen, conform de rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie (arrest, folio 508, derde al.), na te gaan of de door verweerster verstrekte diensten 
van ophalen, vervoeren en opslaan van mest enerzijds en het uitspreiden ervan anderzijds,  
te beschouwen zijn als twee zelfstandige dienstverrichtingen, dan wel als diensten waarbij 
het  uitspreiden van  de mest  de hoofddienst  is,  zodat  de andere bijkomend is  (en dus 
onderworpen is aan het op de hoofddienst toepasselijke BTW-tarief).
Het kwalificeren van die diensten als dusdanig hangt dan ook niet af van het antwoord op 
de vraag of de ontvanger van de diensten al dan niet conform artikel 9, §1, derde lid van  
het Mestdecreet kan bewijzen wat er met zijn mestoverschotten is gebeurd.
Stellen dat de aard van de door verweerster verstrekte diensten - zelfstandig of niet, bijko -
mend  of  principaal  -  zou wijzigen  al  naargelang  de  ontvanger  van  de  dienst  van  het 
ophalen, vervoeren en opslaan van mest al dan niet kan aantonen wat met zijn mestover -
schotten is gebeurd, kan immers niet aanvaard worden.
Het bestreden arrest opteerde dan ook terecht voor de strikt juridische benadering, waarbij  
het de oplossing van het geschil niet liet afhangen van de vraag of de landbouwer-produ-
cent  aan  zijn  milieurechtelijke  bewijsverplichtingen  voldoet,  doch  op  grond  van  de 
kenmerken van de verleende diensten en de facturatie ervan besloot dat bij de dienstverle-
ning van verweerster het uitspreiden van de mest de hoofdverrichting is, en een gedeelte  
van de opgehaalde mest slechts wordt gestockeerd in een silo omdat de transactie niet op  
één dag kan worden uitgevoerd (afstand tussen de hoeve, tijdsgebrek) (arrest, folio 509, 
derde al.).
Eiser verwijst in dit kader naar de rechtspraak van het Hof van Justitie volgens dewelke 
de rechter, bij het nagaan of de diensten zelfstandig zijn of niet en welke dienst in voorko -
mend geval bijkomend is, 'met alle omstandigheden' rekening moet houden, en dus ook 
met artikel 9, §1, derde lid van het Mestdecreet.
Een dergelijke redenering kan niet  bijgetreden worden,  daar de rechter  geen  rekening 
dient  te  houden met  alle  mogelijke  elementen  die  een procespartij  opwerpt  (uiteraard 
onder  het  voorbehoud  dat  diens  regelmatig  aangevoerde  middelen  een  antwoord 
vereisen), doch slechts met die elementen die de rechter pertinent acht ter beoordeling van  
het geschil, in casu de vraag of de door verweerster verstrekte diensten zelfstandig van  
aard zijn, dan wel de ene bijkomend aan de andere.
Het tweede onderdeel komt mij bijgevolg ongegrond voor.
(...)
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Besluit: Verwerping.

ARREST

(AR F.10.0110.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 
16 februari 2010.
Advocaat-generaal  Dirk Thijs heeft  op 6 juni 2011 een schriftelijke conclusie 
neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

Tweede onderdeel
2. Het onderdeel  gaat  uit van de verkeerde veronderstelling dat  artikel  9, §1, 
derde  en  vierde  lid,  Mestdecreet  uitsluit  dat  een  transactie,  bestaande  uit 
verschillende  handelingen,  vanuit  btw-oogpunt  als  één  overeenkomst  kan 
worden beschouwd, waarbij het uitspreiden van de mest de hoofdverrichting is.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)

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

24  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: G.  Jocqué  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: A. De Bruyn en P. van Ommeslaghe.

Nr. 642

1° KAMER - 24 november 2011

DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN GOEDEREN IN EEN LAND VAN DE EUROPESE 
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GEMEENSCHAPPEN - CONTROLE VAN OORSPRONG - RECHT VAN NIET-NAVORDERING - VERGISSING 
VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN - ACTIEVE GEDRAGING - ONJUISTE AANGIFTE VANWEGE DE 
EXPORTEUR - GEVOLGEN

Van “een vergissing van de douaneautoriteiten zelf” welke recht geeft op niet-navordering in  
de zin van artikel 5, tweede lid, van de E.G.-verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24  
juli 1979 en van artikel 220.2, b), van het Communautair Douanewetboek, is geen sprake  
wanneer de overheden die het onjuist certificaat afleveren, misleid zijn met betrekking tot  
de oorsprong van de goederen door onjuiste verklaringen waarvan zij de geldigheid niet  
behoeven te controleren of te beoordelen; het feit dat een exporteur een onjuiste aangifte  
voorlegt aan de bevoegde overheid sluit weliswaar niet noodzakelijk uit dat de overheid een  
actieve vergissing heeft begaan, maar deze voorwaarde kan niet vervuld worden geacht en  
er  ontstaat  derhalve geen recht  op niet-navordering,  wanneer de bevoegde autoriteiten  
klaarblijkelijk niet wisten noch moesten weten dat de door de exporteur gegeven informatie  
onjuist was1. (Art. 220.2, b, CDW)

(T.C.H.IMPORT bvba T. BELGISCHE STAAT)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs: 
1. In onderhavige zaak had eiseres, in de periode van 9 april 1992 tot 23 juni 1994, video-
cassettes ingevoerd vanuit Macao en deze aangegeven onder het Stelsel van de Algemene 
Tariefpreferenties, dat toelaat te genieten van verlaagde invoerrechten. Uiteindelijk bleek 
dat de vervaardigde videocassettes niet voldeden aan het oorsprongcriterium en in werke-
lijkheid van Chinese oorsprong waren. 
Uit  hoofde  van  die  invoer  was  eiseres  zowel  invoerrechten  als  anti-dumpingrechten 
verschuldigd,  invoerrechten omdat  de goederen niet  voldeden aan de voorwaarden om 
beschouwd  te  worden  als  van  oorsprong  uit  Macao,  anti-dumpingrechten  omdat  kon 
worden aangetoond dat de goederen in werkelijkheid van Chinese oorsprong waren en 
voor de invoer van videocassettes met oorsprong China in beginsel anti-dumpingrechten 
zijn verschuldigd.
Eiseres was van mening dat zij geen invoerrechten en anti-dumpingrechten verschuldigd 
was, gelet op artikel 220, lid 2, b), CDW, dat stelt dat de bevoegde autoriteiten niet tot  
navordering moeten overgaan wanneer het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet 
was geboekt ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belas-
tingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken,  en waarbij  deze laatste zijnerzijds te 
goeder trouw heeft gehandeld en voldaan heeft  aan alle voorschriften van de geldende 
bepalingen inzake de douaneaangifte.
Het bestreden arrest oordeelde dat niet voldaan was aan de eerste voorwaarde van voor-
melde  bepaling,  met  name  een  vergissing  van  de  douaneautoriteiten  van  Macao,  nu 
eiseres er niet in slaagde aan te tonen dat de douaneautoriteiten van Macao wisten of 
hadden moeten weten dat de goederen niet in aanmerking konden komen voor preferen-
tiële behandeling.
2. De problematiek die voorligt is dezelfde als deze waarover Uw Hof reeds oordeelde in  
zijn arresten van 8 november 20022 en 12 november 20093. 
Wat  de  toepasselijke  reglementering  en  principes  betreft,  kan  ik  verwijzen  naar  mijn 
conclusies bij deze arresten.
(...)
6. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat het bestreden arrest, nu het vaststelt dat in  
een  EEG-missierapport,  ingevolge  bevindingen  in  maart  1992  te  Macao,  er  ernstige 

1 Zie de conclusie van het OM.
2 AC, 2002, nr. 593.
3 F.07.0098.N, www.cass.be.



2410 HOF VAN CASSATIE 24.11.11 - Nr. 642 

aanwijzingen van fraude aanwezig zijn, niet wettelijk kon beslissen dat niet is voldaan aan 
de eerste voorwaarde van artikel 220, lid 2, b), CDW, met name een vergissing van de  
douaneautoriteiten van Macao, zonder vast te stellen dat de bevoegde Europese autori -
teiten of de autoriteiten van de invoerstaat België, niet wisten of niet behoorden te weten  
dat de goederen niet voor preferentiële behandeling in aanmerking kwamen.
Volgens het onderdeel vereisen de regels inzake de bewijslast dat tevens wordt bewezen  
dat alle bevoegde autoriteiten, en niet alleen de autoriteiten van de exportstaat, niet wisten 
of behoorden te weten dat de door de exporteur gegeven informatie onjuist was.
7.  Zoals  verweerder  opwerpt  in  zijn  memorie  van antwoord,  is  het  tweede  onderdeel  
geheel afgeleid uit de in het eerste onderdeel tevergeefs aangevoerde cassatiekritiek, zodat 
het mij onontvankelijk voorkomt.
Zoals hoger reeds gesteld, werd in de appelconclusie van eiseres niet aangevoerd dat de 
Europese commissie  en de nationale  autoriteiten van  de Lidstaat  België  ook zelf  een  
actieve vergissing hadden begaan.
De beslissing dat niet was voldaan aan de eerste voorwaarde van artikel 220, lid 2, b),  
CDW, was derhalve naar recht verantwoord zonder dat de appelrechters dienden vast te  
stellen dat ook de bevoegde Europese autoriteiten of de autoriteiten van de invoerstaat 
België, niet wisten of niet behoorden te weten dat de goederen niet voor preferentiële  
behandeling in aanmerking kwamen.
De beslissing zelf dat door de administratie was aangetoond dat de afgifte van een onjuist 
certificaat het gevolg was van een onjuiste weergave van de feiten door de exporteur en 
dat  niet  was  bewezen  dat  de douaneautoriteiten van  Macao wisten  of  hadden moeten 
weten dat de goederen niet in aanmerking konden komen voor preferentiële behandeling,  
wordt in het tweede onderdeel overigens niet aangevochten.
8. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat het tweede onderdeel ook ten gronde niet tot  
cassatie  kan  leiden,  zoals  door  verweerder  wordt  opgeworpen  in  zijn  memorie  van 
antwoord4.
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie berust de bepa-
ling van de oorsprong van de goederen immers op een verdeling van bevoegdheden tussen 
de autoriteiten van het land van uitvoer en die van het land van invoer, in die zin dat de  
oorsprong door de autoriteiten van het land van uitvoer wordt bepaald, terwijl de controle  
op de goede werking van deze regeling wordt verzekerd dankzij de wederzijdse samen-
werking tussen de betrokken  diensten.  Deze regeling vindt  haar  rechtvaardiging  in de 
omstandigheid dat de autoriteiten in het land van uitvoer het best geplaatst zijn om recht-
streeks de feiten te controleren die bepalend zijn voor de oorsprong5.
Artikel 220.2, b), tweede en derde lid, CDW, zoals gewijzigd bij Verordening 2700/2000 
van 16 november 2000, bepaalt dat wanneer de preferentiële status van de goederen aan 
de hand van een systeem van administratieve samenwerking wordt  vastgesteld waarbij  
instanties  van  een  derde  land  betrokken  zijn,  de  afgifte  door  deze instanties  van  een 
onjuist  certificaat  wordt  aangemerkt  als  een  vergissing  die  redelijkerwijze  niet  kon 
worden ontdekt, in de in het eerste lid van artikel 220.2, b), bedoelde zin. 
De afgifte  van een onjuist  certificaat wordt  echter niet als een vergissing aangemerkt,  
wanneer het certificaat gebaseerd is op een onjuiste weergave van de feiten door de expor-
teur,  behalve  indien  met  name  de  instanties  die  het  certificaat  afgaven  klaarblijkelijk 
wisten of hadden moeten weten dat de goederen niet voor preferentiële behandeling in 

4 randnrs. 7 en 8.
5 zie conclusies Adv.-gen., TRSTENJAK, V., bij  HvJ, 25 juli 2008, C-204/07, inzake Cas SpA, r.o.76, 
met  verwijzing  naar  HvJ,  12 juli  1984,  218/83,  inzake  Les  Rapides Savoyards,  r.o.  26;  HvJ,  7 
december 1993, C-12/92, inzake Huygen, r.o. 24 en 25; HvJ, 5 juli 1994, C-432/92, inzake Anasta-
siou r.o. 38; HvJ, 14 mei 1996, C-153/94 en C-204/94, inzake Faroe Seafood, r.o. 19.
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aanmerking kwamen.
Ingeval van een systeem van administratieve samenwerking dient, bij de afgifte van het 
oorsprongcertificaat, het weten of behoren te weten dat de goederen niet voor preferen-
tiële  behandeling  in  aanmerking  komen  derhalve  uitsluitend  te  worden  beoordeeld  in 
hoofde van de autoriteiten van het land van uitvoer, en dus niet in hoofde van de overige 
bevoegde douaneautoriteiten, zoals de Europese commissie en de nationale autoriteiten 
van de Lidstaat van invoer, die immers zelf niet moeten instaan voor de afgifte van het  
oorsprongcertificaat.
Anders dan het tweede onderdeel aanvoert (voorziening p.11, punt 10), dienden derhalve 
noch de Europese commissie, noch de nationale autoriteiten van de Lidstaat België, de 
geldigheid van de verklaringen van de exporteur te controleren of te beoordelen, nu deze 
verplichting uitsluitend rust op de douaneautoriteiten van de Lidstaat van uitvoer Macao. 
Het loutere feit dat in een EEG-missierapport, ingevolge bevindingen in maart 1992 te  
Macao, er ernstige aanwijzingen van fraude werd vastgesteld,  kan in ieder geval geen 
afbreuk doen aan de in het kader  van een systeem van administratieve samenwerking  
vastgelegde verdeling van bevoegdheden tussen de autoriteiten van het land van uitvoer 
en die van het land van invoer en kan er niet toe leiden dat de Europese commissie en de 
nationale autoriteiten van de Lidstaat van invoer de geldigheid van de verklaringen van de 
exporteur moeten controleren of beoordelen.
De Europese commissie en de nationale autoriteiten van de Lidstaat van invoer kunnen 
niettemin als "bevoegde autoriteiten" evenzeer een vergissing begaan in de zin van artikel  
220,  lid 2,  b),  CDW, voor  zover  kan worden  aangetoond dat zijzelf effectief  "vergis -
singen" hebben begaan inzake de uitlegging of de toepassing van de voorschriften betref-
fende de rechten bij invoer of bij uitvoer, die de belastingplichtige niet redelijkerwijze kon 
ontdekken, en die het gevolg zijn van een actieve gedraging. Volgens het Hof van Justitie 
is  "elke  autoriteit  die  in  het  kader  van  zijn  bevoegdheden  gegevens  verstrekt  die  in 
aanmerking worden genomen bij de navordering van douanerechten en bij de belasting-
schuldige dus het gewettigd vertrouwen kan opwekken" een "bevoegde autoriteit" in de 
zin van artikel 220, lid 2, b), CDW6.
Uit  de  vaststellingen  van  het  bestreden  arrest  blijkt  evenwel  niet  dat  de  Europese 
commissie of de nationale autoriteiten van de Lidstaat België aan eiseres zelf rechtstreeks 
gegevens hebben verstrekt betreffende de uitlegging of de toepassing van de voorschriften 
inzake de rechten bij  invoer  of bij  uitvoer  die in aanmerking werden genomen bij  de 
navordering van douanerechten. 
De vaststelling dat in een EEG-missierapport,  ingevolge bevindingen in maart  1992 te 
Macao, er ernstige aanwijzingen van fraude aanwezig zijn, volstaat op zich niet om dien-
aangaande te besluiten tot een actieve vergissing in hoofde van de Europese commissie of  
de nationale autoriteiten van de Lidstaat België nu deze autoriteiten zelf geen gegevens 
hebben verstrekt aan de belastingplichtige en niet actief zijn tussengekomen bij de afgifte 
van het oorsprongcertificaat.
Het bestreden arrest kon bijgevolg wettig oordelen dat de afgifte van een onjuist certifi-
caat het gevolg was van een onjuiste weergave van de feiten door de exporteur en dat 
eiseres niet bewees dat de autoriteiten van Macao wisten of hadden moeten weten dat de 
goederen niet in aanmerking kwamen voor een preferentiële behandeling, zonder dat de 
appelrechters tevens hadden moeten vaststellen dat ook de bevoegde Europese autoriteiten 
of de autoriteiten van de invoerstaat België, niet wisten of niet behoorden te weten dat de  
goederen niet voor preferentiële behandeling in aanmerking kwamen.
Het tweede onderdeel steunt ten gronde zodoende op een verkeerde rechtsopvatting.

6 HvJ, 27 juni 1991, C-348/89, inzake Mecanarte, r.o. 22 en 26.
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Besluit: Verwerping.

ARREST

(AR F.10.0118.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 29 juni 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 30 maart 2011 een schriftelijke conclusie 
neergelegd.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

Tweede onderdeel
2. Artikel 5, tweede lid, van de verordening 1697/79 van de Raad van 24 juli 
1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de 
belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een 
douaneregeling  waaruit  de  verplichting  tot  betaling  van  dergelijke  rechten 
voortvloeide, bepaalt: "De bevoegde autoriteiten behoeven niet over te gaan tot 
de navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat niet is 
geheven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten zelf die de 
belastingschuldige  redelijkerwijze  niet  kon  ontdekken,  waarbij  deze  laatste 
zijnerzijds  te  goeder  trouw  heeft  gehandeld  en  voldaan  heeft  aan  alle 
voorschriften van de geldende regeling inzake de douaneaangifte."
Dezelfde regel,  toepasselijk  op een deel  van de invoeren,  is  overgenomen in 
artikel 220. 2, b), eerste lid, van de verordening 2913/92 tot vaststelling van het 
Communautair Douanewetboek (CDW), dat bepaalt: "Behalve in de gevallen (...) 
wordt  niet  tot  boeking  achteraf  overgegaan  wanneer:  (...)  b)  het  wettelijk 
verschuldigd  bedrag  aan  rechten  niet  was  geboekt,  ten  gevolge  van  een 
vergissing  van  de  douaneautoriteiten  zelf  die  de  belastingschuldige 
redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder 
trouw heeft  gehandeld  en aan  alle  voorschriften  van  de  geldende  bepalingen 
inzake de douaneaangifte heeft voldaan".
3. Artikel 220.2, b), tweede en derde lid, CDW, ingevoegd bij de verordening 
2700/2000 van 16 november 2000 tot  wijziging van de verordening 2913/92, 
bepaalt dat wanneer de preferentiële status van de goederen aan de hand van een 
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systeem van administratieve samenwerking wordt vastgesteld waarbij instanties 
van een derde land betrokken zijn, de afgifte door deze instanties van een onjuist 
certificaat  wordt  aangemerkt  als  een  vergissing  die  redelijkerwijze  niet  kon 
worden ontdekt, in de in het eerste lid van artikel 220.2, b), bedoelde zin. De 
afgifte  van  een  onjuist  certificaat  wordt  echter  niet  als  een  vergissing 
aangemerkt, wanneer het certificaat gebaseerd is op een onjuiste weergave van 
de  feiten  door  de  exporteur,  behalve  indien  met  name  de  instanties  die  het 
certificaat  afgaven  klaarblijkelijk  wisten  of  hadden  moeten  weten  dat  de 
goederen niet voor preferentiële behandeling in aanmerking kwamen.
4.  Er ontstaat  geen  recht  op niet-navordering,  wanneer  de overheden die het 
onjuist certificaat afleveren misleid zijn met betrekking tot de oorsprong van de 
goederen door onjuiste verklaringen waarvan zij de geldigheid niet behoeven te 
controleren  of  te beoordelen.  Het feit  dat  een exporteur een onjuiste  aangifte 
voorlegt aan de bevoegde overheid sluit weliswaar niet noodzakelijk uit dat de 
overheid een actieve vergissing heeft  begaan,  maar deze voorwaarde kan niet 
vervuld worden geacht en er ontstaat derhalve geen recht op niet-navordering, 
wanneer  de autoriteiten die het  onjuist  certificaat  afgaven,  klaarblijkelijk  niet 
wisten noch moesten weten dat de door de exporteur gegeven informatie onjuist 
was.
5.  Het  onderdeel  dat  ervan  uitgaat  dat  aan  de  eerste  voorwaarde  voor  niet-
navordering bepaald in artikel 220.2,b), CDW, met name een vergissing van de 
bevoegde autoriteiten,  is  voldaan wanneer  ten aanzien van de afgifte  van het 
oorsprongcertificaat de bevoegde Europese autoriteiten of de autoriteiten van de 
invoerstaat wisten of behoorden te weten dat de goederen niet voor preferentiële 
behandeling in aanmerking kwamen, faalt naar recht.

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

24 november 2011 – 1° kamer – Voorzitter: E. Dirix, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
G.  Jocqué  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaten: P. 
Wouters en A. De Bruyn.

Nr. 643

1° KAMER - 24 november 2011

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN - 
REORGANISATIEPLAN - HOMOLOGATIE - VONNIS - RECHTSMIDDELEN - DERDENVERZET - 
BEVOORRECHTE SCHULDEISER - VOORWAARDEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
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VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VOORRECHT ARTIKEL 422 WIB92 - WET 
CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN - REORGANISATIEPLAN - HOMOLOGATIE - VONNIS - 
RECHTSMIDDELEN - BELGISCHE STAAT - DERDENVERZET - MOGELIJKHEDEN

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN - 
REORGANISATIEPLAN - INHOUD - RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS - SCHULDEISERS DIE NIET TIJDIG 
AANGIFTE HEBBEN GEDAAN VAN DE SCHULDVORDERING - WETTELIJKE REGELING - GEVOLG

1º De omstandigheid dat een schuldeiser slechts over een algemeen voorrecht beschikt en  
aldus geen bevoorrechte schuldeiser is voor de toepassing van de Wet Continuïteit Onder-
nemingen, ontneemt hem niet de mogelijkheid om derdenverzet aan te tekenen tegen het  
vonnis dat oordeelt over de homologatie van het reorganisatieplan in de procedure van  
gerechtelijke reorganisatie1.  (Artt. 55 en 56, Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen; Art. 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek)

2º De omstandigheid dat de Schatkist voor de invordering van de directe belastingen en  
van de voorheffingen slechts over een algemeen voorrecht beschikt op de inkomsten en de  
roerende goederen van de belastingplichtige, en aldus geen bevoorrechte schuldeiser is  
voor de toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen, ontneemt hem niet de moge-
lijkheid om derdenverzet aan te tekenen tegen de beslissing waarin werd beslist over de  
homologatie van het  reorganisatieplan  in de procedure van gerechtelijke reorganisatie2.  
(Artt. 55 en 56, Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen; Art.  
1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek; Art. 422, WIB92)

3º De wettelijke regeling van de rechten van de schuldeisers die geen aangifte hebben  
gedaan van schuldvordering of die deze laattijdig hebben gedaan, is van openbare orde,  
zodat het reorganisatieplan niet in een afwijkende regeling kan voorzien3.  (Art. 55, tweede 
lid, Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen)

(HUFKENS ALGEMENE BOUWONDERNEMING nv T. BELGISCHE STAAT)

Conclusie van de heer eerste advocaat-generaal D. Thijs: 
1. Bij vonnis van 20 april 2010 heeft de Rechtbank van Koophandel te Turnhout het reor -
ganisatieplan van eiseres in het kader van de procedure van gerechtelijke reorganisatie 
met  het  oog  op  een  collectief  akkoord  gehomologeerd  en  de  reorganisatieprocedure 
gesloten.
Tegen dit vonnis had eerste verweerder derdenverzet aangetekend dat bij vonnis van 29  
juni  2010  door  de  Rechtbank  van  Koophandel  te  Turnhout  niet  ontvankelijk  was 
verklaard.
Op  het  hoger  beroep  van  eerste  verweerder  tegen  dit  verzetvonnis  verklaarde  het 
bestreden arrest het derdenverzet ontvankelijk in zoverre eerste verweerder zich op een  
voorrecht kan beroepen in de zin van artikel 1122, tweede lid, 3°, Ger.W.
De beslissing dat eerste verweerder op ontvankelijke wijze derdenverzet heeft aangete-
kend tegen het vonnis van 20 april 2010 maakt het voorwerp uit van de cassatiekritiek 
geformuleerd in het eerste middel.
2. Volgens het eerste middel kan eerste verweerder zijn algemeen voorrecht niet laten 
gelden in het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen  in  zoverre  de  algemeen  bevoorrechte  schuldeiser,  krachtens  artikel  2, 
aanhef en d), e), g) en h) van voormelde wet, wordt gelijkgesteld met een gewone schuld-
eiser in de opschorting.

1 Zie de conclusie van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Eiseres voert aan dat eerste verweerder derhalve niet gerechtigd was om derdenverzet aan 
te tekenen tegen het vonnis van 20 april 2010 van de Rechtbank van Koophandel te Turn-
hout op grond van zijn voorrecht ex artikel 422 WIB92, nu zijn voorrecht in het kader van  
de  wet  van  31  januari  2009  betreffende  de  continuïteit  van  de  ondernemingen  geen 
uitwerking  zal  kunnen  hebben  in zoverre  hij  voor  de  toepassing van  deze  wet  wordt 
gelijkgesteld met een gewone schuldeiser in de opschorting.
3. Overeenkomstig artikel 1122, tweede lid, 3°, Ger.W. - waarvan eiseres niet betwist dat 
het krachtens artikel 5, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continu-
ïteit van de ondernemingen, van toepassing is op vonnissen die beslissen over de homolo-
gatie van het reorganisatieplan in de procedure van gerechtelijke reorganisatie door een  
collectief akkoord - kan het rechtsmiddel van derdenverzet niet worden ingesteld door 
schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich 
kunnen beroepen op een hypotheek,  een voorrecht  of enig ander recht dat buiten hun 
schuldvordering ligt.
Krachtens artikel 422 WIB92 beschikt de Schatkist voor de invordering van de directe 
belastingen en van de voorheffingen over een algemeen voorrecht op de inkomsten en de 
roerende goederen van de belastingplichtige.
Verwijzend naar dit voorrecht van artikel 422 WIB92 oordeelde het bestreden arrest dat 
eerste verweerder "in de mogelijkheid is om derdenverzet te doen in een procedure waarin 
de  inkomsten  en  de  roerende  goederen  van  de  belastingschuldige  voorwerp  van  het 
geschil uitmaken"4.
Waar het reorganisatieplan de besteding regelt van de inkomsten en goederen van eiseres  
maken  de  goederen  waarop  het  voorrecht  betrekking  heeft  het  voorwerp  uit  van  het 
vonnis waarbij over de homologatie van het reorganisatieplan werd geoordeeld, zodat het 
bestreden arrest terecht heeft beslist dat het derdenverzet van eerste verweerder, aangete-
kend tegen het vonnis van 20 april 2010 van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout,  
ontvankelijk was.
4.  Eiseres  gaat  er  terecht  van  uit  dat  de algemeen bevoorrechte  belastingschulden als  
gewone  schuldvorderingen  in  de opschorting gelden  in  het  kader  van  de  wet  van  31 
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. De fiscus is, in de mate  
hij  slechts  een  algemeen  voorrecht  heeft,  dus  geen  bevoorrechte  schuldeiser  voor  de 
toepassing van deze wet maar wel een gewone schuldeiser in de opschorting5.
Het gegeven dat eerste verweerder, in de mate dat hij slechts over een algemeen voorrecht 
beschikt en aldus geen bevoorrechte schuldeiser is voor de toepassing van de wet van 31 
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, maar een gewone schuld-
eiser in de opschorting,  neemt evenwel  niet weg dat de eerste verweerder  zich op dat 
voorrecht kan beroepen om, overeenkomstig artikel 1122, tweede lid, 3°, Ger.W., derden-
verzet aan te tekenen tegen de beslissing waarin werd beslist over de homologatie van het  
reorganisatieplan  in  de  procedure  van  gerechtelijke  reorganisatie  door  een  collectief 

4 p.41, punt 13, tweede alinea.
5 S. BRIJS, "De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen",  TRV 2009, p. 667, nr. 11, 13, 
119; I. DE HAES en T. PEETERS, "RSZ en fiscus moeten wet continuïteit ondernemingen respecteren" 
Juristenkrant, 12 jan. 2011, p. 12; W. DAVID en J.-P. RENARD, "Le fisc et l'ONSS: des créanciers sursi-
taires ordinaires? C'est extraordinaire!", JLMB 2010, p. 383; B. VANERMEN, "Actualia fiscaal executie-
recht",  H.  COUSY en E.  DIRIX,  Insolventie-  en beslagrecht,  Themis  2009-2010 nr.  58,  Die  Keure, 
Brugge, 2010, p. 126, nr. 102; J. WINDEY, "Les effets de la loi du 31 janvier 2009 relative à la conti-
nuité des entreprises sur les créanciers et leurs garanties", X, La loi relative à la continuité des entre -
prises, Brussel, Larcier, 2009, p. 97; A. ZENNER, J.-Ph. LEBEAU en C. ALTER, La loi relative à la conti-
nuité des entreprises à l'épreuve de sa première pratique, Les Dossiers du Journal des tribunaux, 
Brussel, Larcier, 2010, p. 56-62, nr. 33-36, met verwijzing naar de voorbereidende werken van de 
wet in voetnoot 87 en met een overzicht van de rechtsleer in voetnoot 89.
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akkoord.
De bepalingen van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de onderne-
mingen, in verband met de aard van het voorrecht van een schuldeiser, staan volledig los  
van de vereisten gesteld in artikel 1122, tweede lid, 3°, Ger.W. om derdenverzet aan te  
tekenen.
Door het loutere feit dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie door een collectief  
akkoord wordt opgestart, verliest eerste verweerder, voor de toepassing van artikel 1122, 
tweede lid, 3°, Ger.W., niet zijn algemeen voorrecht van artikel 422 WIB92.
5.  Uw Hof  oordeelde  bovendien  reeds  dat  "om  derdenverzet  te  kunnen  instellen,  de 
bevoorrechte schuldeiser niet dient aan te tonen dat zijn voorrecht of enig ander recht 
effectief uitwerking zal hebben"6.
Zoals eerste verweerder  opwerpt  in zijn memorie  van antwoord,  was hij  derhalve wel  
degelijk gerechtigd om derdenverzet aan te tekenen tegen het vonnis van 20 april 2010 
van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout op grond van zijn voorrecht ex artikel 422 
WIB92, ongeacht het feit dat zijn voorrecht in het kader van de wet van 31 januari 2009  
betreffende de continuïteit van de ondernemingen geen uitwerking zal kunnen hebben in 
zoverre hij voor de toepassing van deze wet wordt gelijkgesteld met een gewone schuld-
eiser in de opschorting.
In zoverre het eerste middel aan eerste verweerder de mogelijkheid ontzegt om derden-
verzet aan te tekenen tegen voormeld vonnis, bij toepassing van artikel 1122, tweede lid,  
3°, Ger.W., op grond dat hij voor de toepassing van de wet van 31 januari 2009 betref-
fende de continuïteit van de ondernemingen geen schuldeiser is die zich kan beroepen op 
een voorrecht, faalt het naar recht.
6. Het tweede middel is gericht tegen de weigering van de appelrechters om het reorgani-
satieplan goed te keuren wegens strijdigheid met de openbare orde waar het een afwijking 
bevatte op het voorschrift van artikel 57, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betref -
fende de continuïteit van de ondernemingen, dat het lot bepaalt van de schuldvorderingen 
die niet werden opgenomen in het reorganisatieplan.
Volgens het tweede middel betreft artikel 57 geen bepaling van openbare orde zodat een 
afwijking van deze bepaling de homologatie van het reorganisatieplan niet in de weg kon  
staan.
7. Krachtens artikel 55, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de conti-
nuïteit van de ondernemingen, kan de homologatie van het reorganisatieplan in de proce-
dure van  de gerechtelijke  reorganisatie  door  een collectief akkoord,  slechts  geweigerd 
worden in geval van niet-naleving van de pleegvormen door deze wet opgelegd of wegens 
schending van de openbare orde.
8. Van een schending van de openbare orde is volgens de rechtsleer bijvoorbeeld sprake 
wanneer het reorganisatieplan een manifest arbitraire behandeling van bepaalde groepen 
bevat aangezien het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van openbare orde is. Ook mede -
dingingssrechtelijke bezwaren of eventuele strafrechtelijke overtredingen kunnen tot een 
weigering van de homologatie leiden wegens strijdigheid met de openbare orde7.
De goedkeuring van een reorganisatieplan kan door de rechter ook geweigerd worden  
wegens strijdigheid met de bepalingen van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen.
Nu de wet van 31 januari 2009 ertoe strekt een onderneming in moeilijkheden te redden,  

6 Cass. 22 november 2007, AR F.06.0120.N, AC 2007, nr. 579; RW 2009-10, 237.
7 S. BRIJS, "De rechten van de schuldeisers", in VIA-NOAB (ed.), De nieuwe wetgeving betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen, Brussel, Knops, 2010, 145, nr.84; A. ZENNER, Dépistage, fail-
lites & concordats, Brussel, Larcier, 1998, 877, nr. 1225.
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minstens de ondernemingsactiviteit ervan te vrijwaren, raakt deze wet, zoals de faillisse-
mentswet, aan de essentiële belangen van de Staat, of vormt zij een juridische grondslag 
voor de economische orde, zodat zij van openbare orde is8.
Zoals eerste verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, zullen noch de schuldenaar,  
noch de schuldeisers derhalve wettig  een reorganisatieplan kunnen opstellen en goed-
keuren dat ingaat tegen de bepalingen van de wet van 31 januari 2009 betreffende de  
continuïteit van de ondernemingen.
9. Artikel 57, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen, bepaalt het volgende:
"De schuldvorderingen in de opschorting die niet opgenomen zijn in de in artikel 17, §2,  
7°, bedoelde lijst, in voorkomend geval gewijzigd met toepassing van artikel 46, en die 
geen aanleiding hebben gegeven tot betwisting, worden betaald na de volledige uitvoering 
van het plan, op de wijze die is bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde aard. 
Indien  de  schuldeiser  niet  behoorlijk  werd  ingelicht  tijdens  de  opschorting,  wordt  hij 
betaald op de wijze en in de mate die het gehomologeerd plan bepaalt voor gelijkaardige 
schuldvorderingen".
Ook deze bepaling, die de behandeling regelt van de schuldvorderingen in de opschorting 
die niet werden opgenomen in het reorganisatieplan, is bijgevolg van openbare orde.
10.  Het  litigieuze reorganisatieplan week af  van deze bepaling waar  het  het  volgende 
stipuleerde:
"Voor alle schulden, claims, juridische procedures die betrekking hebben op de periode 
voor de toekenning van de voorlopige opschorting en waarvoor de schuldeisers geen (of 
laattijdig)  een  schuldvordering  hebben  ingediend  voorzien  we  geen  betaling  en  een 
vermindering van de vordering naar 1 EUR".
Zoals het bestreden arrest terecht oordeelde, worden de rechten van de schuldeisers wier  
schuldvorderingen niet in het reorganisatieplan werden opgenomen, aldus beknot door het  
reorganisatieplan  in  zoverre  de  betrokken  schuldvorderingen,  in  strijd  met  artikel  57, 
derde lid, van de wet van 31 januari 2009, tot 1 EUR werden verminderd.
Het  bestreden arrest  heeft  bijgevolg  wettig  beslist  dat  deze van artikel  57 afwijkende 
bepaling van het reorganisatieplan niet rechtsgeldig is want strijdig met de openbare orde 
en dat de eerste rechter bijgevolg ten onrechte het reorganisatieplan heeft gehomologeerd.
11. Hier anders over oordelen zou tot gevolg hebben dat de rechten van bepaalde schuld-
eisers  worden  beknot,  zonder  dat  ze  aan  de  stemming  hebben  kunnen deelnemen  en 
zonder dat hen een doeltreffend rechtsmiddel ter beschikking staat.
Op het vlak van de belastingen zou dit bovendien tot gevolg hebben dat er belastingen 
worden verminderd in hoofdsom, hoewel artikel 57 van de wet van 31 januari 2009 net  
voorziet in de betaling ervan. 
Zulks lijkt mij fundamenteel in strijd met artikel 172, tweede lid, Grondwet, krachtens  
welke bepaling geen vrijstelling of vermindering van belastingen kan worden ingevoerd 
behoudens door een wet.
De rechter kan bijgevolg, gelet op artikel 172, tweede lid, Grondwet, geen reorganisatie-
plan homologeren dat, in strijd met de wet, in het bijzonder met artikel 57 van de wet van  
31 januari 2009, een vermindering of kwijtschelding van de fiscale schuld omvat (cfr.  
memorie van antwoord).
Het tweede middel dat aanvoert dat artikel 57 slechts van dwingend recht is, in het belang 
van de schuldeisers, doch niet van openbare orde, gaat uit van een verkeerde rechtsopvat-

8 Cass. 1 juni 1990, AC 1989-90, 1257; Cass. 9 december 1948, Pas. 1948, I, 699; VANMEENEN, M., 
"De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen", RW 2008-2009, 1284.
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ting zodat het faalt naar recht.
Besluit: Verwerping.

ARREST

(AR F.11.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 19 november 2010.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 oktober 2011 een schriftelijke conclusie 
neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1122, tweede lid, aanhef en 3°, Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig  
artikel 1033 van hetzelfde wetboek;
- de artikelen 2, aanhef en d), e), g) en h), en 5, tweede lid, van de wet van 31 januari  
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
Aangevochten beslissing en onderliggende redenen:
Het  bestreden  arrest  verklaart  het  hoger  beroep  van  de  Belgische  Staat  [de  eerste  
verweerder] ontvankelijk en gegrond, wijzigt het bestreden verzetvonnis van 29 juni 2010,  
verklaart het derdenverzet van de Belgische Staat tegen het vonnis a quo van 20 april  
2010  ontvankelijk  en  verwijst  de  eiseres  in  de  kosten,  op  grond  van  de  volgende  
overwegingen:
"9. De Belgische Staat [de eerste verweerder] heeft derdenverzet aangetekend. 
De Belgische Staat  kan als  schuldeiser van degene die de gerechtelijke  reorganisatie  
vraagt maar toegelaten worden om een derdenverzet in te stellen tegen het vonnis dat  
oordeelt over de homologatie van het reorganisatieplan onder de voorwaarden bepaald  
in artikel 1122, 3°, Gerechtelijk Wetboek. Het derdenverzet kan worden toegelaten indien  
de Belgische Staat bedrog in hoofde van Hufkens inroept of zich kan beroepen op een  
hypotheek, voorrecht of enig ander recht dat buiten zijn schuldvordering ligt. 
10. In het vonnis van 29 juni 2010 heeft de rechtbank geoordeeld dat niet voldaan was  
aan die voorwaarden en daarom het derdenverzet niet ontvankelijk verklaard. 
11.  Uit  artikel  5  WCO  volgt  dat  de  Belgische  Staat,  die  wel  verschenen  is  op  de  
vergadering  van  de  schuldeisers  en  mee  gestemd heeft  over  het  plan,  geen  partij  is  
geworden in de procedure. 
Hufkens [de eiseres] is van oordeel dat de Belgische Staat desondanks toch valt onder de  
toepassing van het eerste lid van artikel 1122 Gerechtelijk Wetboek en wijst er op dat de  
Belgische Staat behoorlijk werd opgeroepen. 
Zij  leidt  daaruit  af  dat  de Belgische Staat  niet  gerechtigd is  om derdenverzet  aan te  
tekenen. 
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12. De schuldeisers worden niet 'opgeroepen' zoals Hufkens beweert. 
Krachtens artikel 53 WCO wordt enkel een 'mededeling' verstuurd aan de schuldeisers  
die onder meer de vermelding bevat dat zij hun opmerkingen kunnen maken en over het  
reorganisatieplan kunnen stemmen op de vastgestelde zitting. 
Van een oproeping is geen sprake zodat het feit dat de Belgische Staat op de vastgestelde  
zitting is verschenen, zijn opmerkingen heeft gemaakt en gestemd heeft, niet meebrengt  
dat hij geen derdenverzet meer kan aantekenen op grond van artikel 1122, eerste lid,  
Gerechtelijk Wetboek.
13.  Voor de invordering van de directe belastingen en van de voorheffingen heeft  de  
Schatkist een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle  
aard van de belastingschuldige (artikel 422 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992). Op  
grond van artikel 423, laatste lid WIB92 en artikel 19 Hypotheekwet kan de Belgische  
Staat dit voorrecht ook laten gelden. 
Daaruit volgt dat de Belgische Staat in de mogelijkheid is om derdenverzet te doen in een  
procedure  waarin  de  inkomsten  en  de  roerende  goederen  van  de  belastingschuldige  
voorwerp van het geschil uitmaken. 
Aangezien  het  reorganisatieplan  de  besteding  regelt  van  de  inkomsten  en  van  de  
goederen  van  Hufkens  maken  de  goederen  waarop  het  voorrecht  betrekking  heeft  
voorwerp  uit  van  het  vonnis  waarbij  over  de  homologatie  van  het  reorganisatieplan  
geoordeeld wordt. 
De Belgische Staat is derhalve gerechtigd derdenverzet aan te tekenen tegen het vonnis  
dat oordeelt over de homologatie van het reorganisatieplan. 
Het derdenverzet is ontvankelijk";
(bestreden arrest, p. 40-41).
Grieven
1. Uit het bestreden arrest, pagina 36, blijkt het volgende:
- de rechtbank van koophandel te Turnhout heeft in het vonnis a quo van 20 april 2010  
het reorganisatieplan van de eiseres in het kader van de procedure van gerechtelijke  
reorganisatie  met  het  oog  op  een  collectief  akkoord  gehomologeerd  en  meteen  de  
reorganisatieprocedure gesloten;
- de eerste verweerder heeft derdenverzet ingesteld tegen het vonnis a quo d.d. 20 april  
2010 met een akte betekend op 14 mei 2010; 
- dit derdenverzet werd door de rechtbank van koophandel te Turnhout bij verzetvonnis  
van 29 juni 2010 niet ontvankelijk verklaard;
- tegen dit  vonnis stelde de eerste verweerder hoger beroep in met een verzoekschrift  
neergelegd op 5 augustus 2010 (AR nr. 2010/AR/2507).
2. De volgende wettelijke bepalingen en principes zijn bijgevolg te dezen van toepassing.
Artikel 5, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de  
ondernemingen bepaalt dat, behoudens andersluidende bepalingen, tegen de beslissingen  
van  de  rechtbank  rechtsmiddelen  kunnen  worden  aangewend  volgens  de  in  het  
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.
Artikel 1122, tweede lid, aanhef en 3°, Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Dit rechtsmiddel [derdenverzet] kan evenwel niet worden ingesteld: 
3°  door  schuldeisers,  behalve  wanneer  hun  schuldenaar  bedrog  heeft  gepleegd  of  
wanneer zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht  
dat buiten hun schuldvordering ligt".
Deze bepaling vindt haar verantwoording in het idee dat de schuldeisers de fluctuaties  
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van het vermogen van hun schuldenaar moeten ondergaan.
De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluit de  
toepassing niet uit van de gemeenrechtelijke regeling van artikel 1122, tweede lid, aanhef  
en 3°, Gerechtelijk Wetboek. Deze bepaling is bijgevolg van toepassing op het vonnis dat  
beslist over de homologatie van het reorganisatieplan in de procedure van gerechtelijke  
reorganisatie door een collectief akkoord.
Hieruit volgt dat een schuldeiser, zoals te dezen de eerste verweerder, van een debiteur,  
zoals te dezen de eiseres, debiteur die de gerechtelijke reorganisatie door een collectief  
akkoord heeft aangevraagd, niet kan opkomen bij wege van derdenverzet tegen het vonnis  
dat  het  reorganisatieplan  in  de  procedure  van  gerechtelijke  reorganisatie  door  een  
collectief akkoord homologeert, zoals te dezen het vonnis a quo d.d. 20 april 2010, tenzij  
in de uitzonderingsgevallen bedoeld in artikel 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek.
Uit het bestreden arrest blijkt niet dat de eiseres bedrog heeft gepleegd noch dat de eerste  
verweerder zich te dezen heeft beroepen op een hypotheek, of enig ander recht dat buiten  
zijn  schuldvordering  ligt.  Deze  uitzonderingsgevallen  zijn  dus  te  dezen  niet  van  
toepassing.
De  eerste  verweerder  betoogde  te  dezen  dat  hij  een  algemeen  voorrecht  had  op  de  
inkomsten  en  op  de  roerende  goederen  van  alle  aard  van  de  belastingschuldige  [de  
eiseres]  voor  de  invordering  van  de  directe  belastingen  en  van  de  voorheffingen  
overeenkomstig artikel 422 WIB92 (Synthesebesluiten van de eerste verweerder voor het  
hof van beroep, p. 6-10). Dit blijkt uit het bestreden arrest dat overweegt dat voor de  
invordering  van  de  directe  belastingen  en  van  de  voorheffingen  de  Schatkist  [eerste  
verweerder] een algemeen voorrecht heeft op de inkomsten en op de roerende goederen  
van  alle  aard  van  de  belastingschuldige  [de  eiseres]  (artikel  422  Wetboek  van  
Inkomstenbelastingen 1992) (bestreden arrest, p. 41, nr. 13). 
Artikel 2,  aanhef en d),  e),  g) en h),  van de wet van 31 januari 2009 betreffende de  
continuïteit van de ondernemingen luidt als volgt:
"Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder:
d)  "buitengewone  schuldvorderingen  in  de  opschorting":  de  schuldvorderingen  in  de  
opschorting die gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht of een hypotheek en de  
schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars;
e)  "gewone  schuldvorderingen  in  de  opschorting":  de  schuldvorderingen  in  de  
opschorting andere dan de buitengewone schuldvorderingen in de opschorting;
g) "gewone schuldeiser in de opschorting": de persoon die titularis is van een gewone  
schuldvordering in de opschorting;
h)  "buitengewone schuldeiser  in  de opschorting":  de persoon die  titularis  is  van een  
buitengewone schuldvordering in de opschorting".
Uit deze bepalingen van artikel 2 volgt dat de algemeen bevoorrechte belastingschulden  
gewone  schuldvorderingen  in  de  opschorting  vormen.  De  eerste  verweerder,  die  
aanvoerde dat hij een algemeen voorrecht had, zoals het appelgerecht aanneemt, is aldus  
een gewone schuldeiser in de opschorting.
In  het  kader  van  de  wet  van  31  januari  2009  betreffende  de  continuïteit  van  de  
ondernemingen wordt de algemeen bevoorrechte schuldeiser dus gelijkgesteld met een  
gewone schuldeiser in de opschorting. 
3. Uit al het voorgaande volgt dat de eerste verweerder, die, zoals gezegd, aanvoerde dat  
hij een algemeen voorrecht had, zijn voorrecht niet kan laten gelden in het kader van de  
wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
Hij is bijgevolg te dezen geen schuldeiser die zich kan beroepen op een voorrecht in de  
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zin van artikel 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek. 
Anders dan het bestreden arrest (p. 41, nr. 13) niet wettig beslist, doen de artikelen 423,  
laatste lid, Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 19 Hypotheekwet daar geen  
afbreuk aan (schending van art. 2, aanhef en d), e), g) en h), 5, tweede lid, WCO van 31  
januari 2009, 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek, en voor zoveel als nodig 1033  
Gerechtelijk Wetboek).
Vermits, zoals hierboven gesteld, evenmin de andere uitzonderingsgevallen bedoeld in  
artikel  1122,  tweede lid,  3°,  Gerechtelijk Wetboek,  van toepassing zijn,  kan de eerste  
verweerder,  in de gegeven omstandigheden,  dus geen derdenverzet instellen tegen het  
vonnis  a  quo  d.d.  20  april  2010,  dat  het  reorganisatieplan  in  de  procedure  van  
gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord homologeert.
Besluit: Het bestreden arrest dat, met wijziging van het beroepen verzetvonnis van 29 juni  
2010, anders oordeelt, namelijk dat de eerste verweerder gerechtigd is derdenverzet aan  
te tekenen tegen het vonnis dat oordeelt over de homologatie van het reorganisatieplan en  
dat  het derdenverzet ontvankelijk verklaart,  op grond van de in  het  middel bestreden  
overwegingen (bestreden arrest, p. 41, nr. 13, p. 44), schendt bijgevolg de artikelen 2,  
aanhef en d), e), g) en h), 5, tweede lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de  
continuïteit van de ondernemingen, 1122, tweede lid, aanhef en 3°, Gerechtelijk Wetboek  
en, voor zoveel als nodig, 1033 van dit wetboek.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 55, tweede lid, en 57, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende  
de continuïteit van de ondernemingen.
Aangevochten beslissing en onderliggende redenen
Het  bestreden  arrest  verklaart  het  hoger  beroep  van  de  Belgische  Staat  [de  eerste  
verweerder] ontvankelijk en gegrond, wijzigt het bestreden verzetvonnis van 29 juni 2010,  
verklaart het derdenverzet van de Belgische Staat tegen het vonnis a quo van 20 april  
2010  gegrond  en  verwijst  de  eiseres  in  de  kosten,  op  grond  van  de  volgende  
overwegingen:
"14. Het derdenverzet kan maar gegrond worden verklaard in geval van niet naleving van  
de pleegvormen door de WCO opgelegd of wegens schending van de openbare orde. 
Volgens de Belgische Staat [de eerste verweerder] bevat het reorganisatieplan wat haar  
schuldvorderingen betreft bepalingen die strijdig zijn met wetten van openbare orde. 
15. [...] 
16. De beweerde schendingen van de openbare orde die in het reorganisatieplan volgens  
de Belgische Staat vervat zijn hebben betrekking op de verminderingen van de fiscale  
schuldvorderingen en de betalingsmodaliteiten daarvan. 
De Belgische Staat vecht onder meer het reorganisatieplan aan met betrekking tot de niet  
of te laat ingediende schuldvorderingen. 
Hij  wijst  erop dat ingevolge de toepassing van de belastingwetten er nog belastingen  
kunnen  worden  geheven  en  ingekohierd  die  als  schuldvorderingen  in  de  opschorting  
moeten worden aangezien. 
Het  plan  bepaalt  daarover (nr.  IV,  c.  p.  22):  'Voor  alle  schulden,  claims,  juridische  
procedures die betrekking hebben op de periode voor de toekenning van de voorlopige  
opschorting en waarvoor de schuldeisers geen (of laattijdig) een schuldvordering hebben  
ingediend voorzien we geen betaling en een vermindering van de vordering naar 1 euro.'
De rechten van de schuldeisers die in die bepaling van het reorganisatieplan zijn bedoeld  
zijn geregeld in artikel 57 WCO. 
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De schuldenaar heeft niet de bevoegdheid om in het reorganisatieplan deze rechten te  
beknotten en de betrokken schuldvorderingen te verminderen tot 1 euro. 
Anders dan Hufkens [de eiseres] beweert [is] artikel 57 WCO wel van openbare orde  
zodat de afwijkende bepalingen van het reorganisatieplan strijdig is met de openbare  
orde. 
17. Om de hiervoor vermelde redenen heeft de rechtbank onterecht het reorganisatieplan  
gehomologeerd. 
Het derdenverzet is gegrond. 
Het reorganisatieplan wordt niet gehomologeerd"
(bestreden arrest, p. 42-43). 
Grieven
Krachtens  artikel  55,  tweede  lid,  van  de  wet  van  31  januari  2009  betreffende  de  
continuïteit van de ondernemingen kan de homologatie van het reorganisatieplan in de  
procedure van gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord, zoals te dezen het  
kwestieuze reorganisatieplan van de eiseres, slechts geweigerd worden in geval van niet  
naleving  van  de  pleegvormen  door  deze  wet  opgelegd  of  wegens  schending  van  de  
openbare orde.
Deze bepaling is van strikte toepassing.
In de parlementaire voorbereiding wordt immers het volgende benadrukt: "De rechtbank  
homologeert  in  beginsel  de  stemming  van  de  schuldeisers,  behalve  in  uitzonderlijke  
omstandigheden. Hij verwerpt het plan ingeval de openbare orde wordt geschonden maar  
ziet  erop  toe  dat  wat  niet  tot  de  openbare  orde  behoort  niet  als  dusdanig  wordt  
omschreven.  Gewone  bepalingen  van  dwingend  recht  zijn  nog  geen  bepalingen  van  
openbare orde" (Parl. Doc. Kamer, 2007-2008, nr. 52- 0160/002, p. 70).
Artikel 57, derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de  
ondernemingen bepaalt het volgende:
"De schuldvorderingen in de opschorting die niet opgenomen zijn in de in artikel 17, §2,  
7°, bedoelde lijst, in voorkomend geval gewijzigd met toepassing van artikel 46, en die  
geen  aanleiding  hebben  gegeven  tot  betwisting,  worden  betaald  na  de  volledige  
uitvoering  van  het  plan,  op  de  wijze  die  is  bepaald  voor  de  schuldvorderingen  van  
dezelfde aard. Indien de schuldeiser niet behoorlijk werd ingelicht tijdens de opschorting,  
wordt hij betaald op de wijze en in de mate die het gehomologeerd plan bepaalt voor  
gelijkaardige schuldvorderingen".
Deze bepaling van artikel 57, derde lid,  is  van dwingend recht,  in het belang van de  
schuldeisers, doch niet van openbare orde. De van deze wettekst afwijkende bepalingen  
van  het  reorganisatieplan  in  de  procedure  van  gerechtelijke  reorganisatie  door  een  
collectief akkoord kunnen bijgevolg de homologatie van dit plan niet in de weg staan. 
Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat artikel 57 WCO wel van openbare  
orde is zodat de afwijkende bepalingen van het reorganisatieplan strijdig zijn met de  
openbare orde en dat de schuldenaar [de eiseres] niet de bevoegdheid heeft om in het  
reorganisatieplan  de  rechten  van  de  schuldeisers  voor  geen  of  laattijdig  ingediende  
schuldvorderingen  te  beknotten  en deze schuldvorderingen  te  verminderen tot  1  euro  
(bestreden arrest, p. 43, nr. 16), schendt bijgevolg artikel 57, derde lid, van de wet van 31  
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
Door om die redenen het derdenverzet van de eerste verweerder gegrond te verklaren en,  
met  wijziging van het  vonnis  a  quo d.d.  20 april  2010,  het  reorganisatieplan niet  te  
homologeren  (bestreden  arrest,  p.  43,  nr.  17,  p.  44),  schendt  het  appelgerecht  het  
voormelde  artikel  55,  tweede  lid,  van  de  wet  van  31  januari  2009  betreffende  de  
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continuïteit van de ondernemingen in zoverre krachtens dit artikel de homologatie van het  
kwestieuze reorganisatieplan slechts kan geweigerd worden wegens schending van de  
openbare orde.

III BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling 

Eerste middel
1.  Krachtens  artikel  55  Wet  Continuïteit  Ondernemingen  dient  het 
reorganisatieplan  dat  door  de  schuldeisers  is  goedgekeurd,  te  worden 
gehomologeerd door de rechtbank.
Artikel 56 van deze wet dat de rechtsmiddelen tegen het vonnis dat oordeelt over 
de homologatie regelt, sluit het derdenverzet niet uit.
2.  Krachtens  artikel  1122,  tweede  lid,  3°,  Gerechtelijk  Wetboek,  kan  geen 
derdenverzet  worden  ingesteld  door  schuldeisers,  behalve  wanneer  hun 
schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een 
hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten de schuldvordering ligt.
Om derdenverzet te kunnen instellen dient de bevoorrechte schuldeiser niet aan 
te tonen dat zijn voorrecht of enig ander recht effectief uitwerking zal hebben.
3. De omstandigheid dat een schuldeiser slechts over een algemeen voorrecht 
beschikt  en aldus geen bevoorrechte schuldeiser is voor de toepassing van de 
Wet Continuïteit Ondernemingen, ontneemt hem niet de mogelijkheid voorzien 
in het artikel 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek.
4. Krachtens artikel 422 WIB92 beschikt de Schatkist voor de invordering van de 
directe belastingen en van de voorheffingen over een algemeen voorrecht op de 
inkomsten en de roerende goederen van de belastingplichtige.
5.  De  appelrechters  stellen  vast  dat  de  vordering  van  de  eerste  verweerder 
betrekking  heeft  op  de  invordering  van  directe  belastingen  en  van  de 
voorheffingen  en  dat  het  reorganisatieplan  de  aanwending  regelt  van  de 
inkomsten en de roerende goederen van de eiseres. Zij oordelen dat hieruit volgt 
dat de eerste verweerder in de mogelijkheid is om derdenverzet te doen in de 
procedure tot homologatie van het collectief akkoord waarin de inkomsten en de 
roerende  goederen  van  de  belastingplichtige  het  voorwerp  van  het  geschil 
uitmaken. Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
6. Krachtens  artikel  55, tweede lid,  Wet Continuïteit  Ondernemingen kan het 
homologatieplan slechts  worden geweigerd  in geval  van niet-naleving van de 
pleegvormen  door  deze wet  opgelegd  of  wegens  schending  van  de  openbare 
orde.
7.  De  rechten  van  de  schuldeisers  die  geen  aangifte  hebben  gedaan  van 
schuldvordering  of  die  deze  laattijdig  hebben  gedaan,  worden  bepaald  door 
artikel  57  van  die  wet.  De  wettelijke  regeling  van  de  rechten  van  deze 
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categorieën van schuldeisers is van openbare orde, zodat het reorganisatieplan 
niet in een afwijkende regeling kan voorzien.
Het middel dat uitgaat van een andere opvatting faalt naar recht.

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

24  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: E.  Dirix  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: B. Maes en A. De Bruyn.

Nr. 644

1° KAMER - 24 november 2011

1º ECONOMIE - MEDEDINGING - BELGISCHE MEDEDINGINGSWET - UITLEGGING - PREJUDICIËLE 
VRAAG - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - MEDEDINGING - 
BELGISCHE MEDEDINGINGSWET - UITLEGGING - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - TAAK 
VAN HET HOF

1º en 2° Het Hof van Cassatie spreekt zich bij  wege van prejudicieel arrest uit over de  
vragen met betrekking tot de interpretatie van de WBEM; het Hof is niet bevoegd om, bij  
wege van het beantwoorden van prejudiciële vragen uitlegging te geven van supranationale  
normen1. (Art. 72, WBEM)

(Z. T. TECHNIMAR nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs: 
1. Bij vonnis van 19 april 2011 heeft de Arbeidsrechtbank te Brugge volgende prejudi-
ciële vraag gesteld aan Uw Hof:
"Is  de collectieve arbeidsovereenkomst  afgesloten in het Paritair  Comité  112 voor  het 
garagebedrijf, namelijk deze van 8 juli 2003, inhoudende in zijn bepalingen een verbod  
van  ontslag  van  werknemers  vooraleer  tewerkstellingsbehoudende  maatregelen  zijn 
uitgeput, en inhoudende een verplichte overlegprocedure bij onvoorzienbare en onvoor-
ziene economische omstandigheden, tijdens de welke niet tot ontslag kan worden overge-
gaan, op straffe van de betaling van een vergoeding, strijdig met artikelen 81 en 82 van  
het verdrag van Amsterdam, hetzij met artikel 85 en 86 van het Verdrag van Rome, en  
met de bepalingen van de Wet van 15 september 2006 op de bescherming van de econo-
mische mededinging, en moeten zij bijgevolg worden beschouwd als zijnde van rechts-
wege nietig?".
2.  Overeenkomstig  artikel  72  van  de  gecoördineerde  wet  van  15  september  2006 tot  
bescherming van de economische mededinging (hierna: WBEM), spreekt Uw Hof zich bij 
wege van prejudicieel arrest uit over de vragen met betrekking tot de interpretatie van de  
wet tot bescherming van de economische mededinging.

1 Zie de conclusie van het OM.
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De bevoegdheid van Uw Hof is beperkt tot de vragen verbonden aan de interpretatie van 
de WBEM.
Uit artikel 72 WBEM blijkt  dat de prejudiciële vraag enkel betrekking kan hebben op 
rechtsvragen, met name de interpretatie van de Mededingingswet2.
Uw Hof kan niet ten prejudiciële titel oordelen over het geoorloofd karakter van restric-
tieve mededingingspraktijken en kan dus niet gevraagd worden tot het toepassen van de 
WBEM3.
De bevraging kan evenmin betrekking hebben op de interpretatie van het Europees mede-
dingingsrecht4, nu Uw Hof krachtens artikel 73, §1, WBEM louter bevoegd is zich uit te  
spreken "met betrekking tot de interpretatie van deze wet", dit is dus van de WBEM5.
3. De geciteerde prejudiciële vraag nodigt Uw Hof uit tot het toetsen van een collectieve 
arbeidsovereenkomst aan de Europese mededingingsregels neergelegd in de artikelen 81 
en 82 van het verdrag van Amsterdam en de artikelen 85 en 86 van het Verdrag van Rome 
waarvoor Uw Hof niet bevoegd is.
Voorts wordt Uw Hof geroepen deze collectieve arbeidsovereenkomst te toetsen aan de 
bepalingen  van  de  WBEM  waarvoor  Uw  Hof  evenmin  bevoegd  is  nu  het  niet  kan 
oordelen over de toepassing van deze wet, en dus niet kan toetsen of bepaalde mededin-
gingspraktijken  al  dan  niet  als  verboden  restrictieve  mededingingspraktijken  kunnen 
worden gekwalificeerd in de zin van de artikelen 2 en 3 van de WBEM.
Ik besluit dan ook dat Uw Hof onbevoegd is om kennis te nemen van de voorgestelde  
prejudiciële vraag. 
Uw Hof beschikt tevens over de mogelijkheid de vraag wegens gebrek aan nauwkeurig-
heid niet ontvankelijk te verklaren in zoverre de vraag niet preciseert welke artikelen van 
de WBEM zij precies op het oog heeft.

ARREST

(AR H.11.0002.N)

I. ONDERWERP VAN DE AAN HET HOF GESTELDE PREJUDICIËLE 
VRAAG

Het Hof dient uitspraak te doen over de krachtens artikel 73, §2, van de op 15 
september  2006  gecoördineerde  wet  tot  bescherming  van  de  economische 
mededinging  (hierna  "WBEM")  door  de  arbeidsrechtbank  te  Brugge  in  zijn 
vonnis van 19 april 2011 gestelde prejudiciële vraag over de conformiteit van de 
bepalingen in de CAO gesloten in het paritair comité 112 voor het garagebedrijf 

2 D. VANDERMEERSCH, De Mededingswet, Wolters Kluwer Belgium, 2007, p. 509.
3 Parl.  St. Kamer, Wetsontwerp tot bescherming van de mededinging,  Doc. 51 2180/001, 68; A. 
BOSSUYT, Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2007, p. 213.
4 cf. de artikelen 101 en 102 VWEU, voorheen de artikelen 81 en 82 EG-Verdrag, en daarvoor de 
artikelen 85 en 86 van het Verdrag van Rome.
5 G. ZONNEKEYN en D. SMEETS, "De hervorming van de Belgische mededingingswet: een nieuwe start 
of een gemiste kans?", TBH 2006, 902, nr. 97; J. CAPIAU en K. MARCHAND, "Nieuwe Belgische mede-
dingingswet. Een eerste analyse", NjW 2006, 822, nr. 35; F. WIJCKMANS, "de nieuwe Belgische Mede-
dingingswet",  RW 2006-07,  622,  nr.  56;  D.  ARTS,  "Enkele  krachtlijnen van de nieuwe Belgische 
Mededingingswet",  TBM 2007, (4), nr. 76; H. VIAENE, "De prejudiciële vraag of hoe een vlag niet 
altijd de lading dekt",  TBM 2006, (118), nr. 23, C. SCHURMANS en X. TATON, "Questions actuelles de 
procédure en droit de la concurrence. A la recherche d'un système cohérent entre l'autorité de concur-
rence et l'ordre judiciaire", in A. PUTTEMANS (ed.), Actualité du droit de la concurrence, Brussel, Bruy-
lant 2007, 126, nr. 118.
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van 8 juli 2003 "met de artikelen 81 en 82 van het verdrag van Amsterdam en 
met de artikelen 85 en 86 van het verdrag van Rome, en met de bepalingen van 
de Wet van 15 juni 2006 op de bescherming van de economische mededinging".

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Overeenkomstig artikel 73, §2, WBEM heeft het Hof van Cassatie een kopie van 
de prejudiciële vraag bezorgd aan de partijen en de Raad voor de Mededinging 
en aan de minister van Economie.
Het  Hof  heeft  de  partijen  aangezocht  om  in  voorkomend  geval  schriftelijke 
opmerkingen in te dienen en heeft hen de gelegenheid gegeven inzage te nemen 
van het dossier van de rechtspleging, met mededeling van de datum waarop de 
betrokken personen konden worden gehoord.
Schriftelijke  opmerkingen  werden  op  16  augustus  2011  ingediend  door  de 
partijen  en  op  17  augustus  2011 door  de  Raad  voor  de  Mededinging  en  de 
minister van Economie.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft ter griffie van het Hof op 12 september 2011 
een schriftelijke conclusie neergelegd.
Deze werd op 13 september 2011 bezorgd aan de partijen en de Raad voor de 
mededinging en de minister van Economie.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

III. ONTVANKELIJKHEID

Artikel  72  WBEM  bepaalt  dat  het  Hof  van  Cassatie  zich  bij  wege  van 
prejudicieel arrest uitspreekt over de vragen met betrekking tot de interpretatie 
van deze wet.
Het Hof is niet bevoegd om, bij wege van het beantwoorden van prejudiciële 
vragen uitlegging te geven van supranationale normen. In zoverre de prejudiciële 
vraag betrekking heeft op "de artikelen 81 en 82 van het verdrag van Amsterdam 
en  de  artikelen  85  en  86  van  het  verdrag  van  Rome"  is  de  vraag  niet 
ontvankelijk.
In zoverre de prejudiciële vraag betrekking heeft op "de bepalingen van de Wet 
van  15/09/2006 op  de  bescherming van  de  economische  mededinging"  is  de 
vraag wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verklaart de prejudiciële vraag niet ontvankelijk.

24  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: E.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: E.  Dirix  –  Gelijkluidende  conclusie: D.  Thijs,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: E. Vervaecke, Antwerpen.
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Nr. 645

1° KAMER - 25 november 2011

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
DIEREN - BEWAARDER - MACHT VAN LEIDING, TOEZICHT EN GEBRUIK - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
DIEREN - BEWAARDER - BEGRIP - WETTELIJK BEGRIP - TOEZICHT VAN HET HOF

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - DIEREN - BEWAARDER - WETTELIJK 
BEGRIP - TOEZICHT VAN HET HOF

1º Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek impliceert dat de bewaarder van het dier ten tijde  
van het schadelijke feit niet alleen het meesterschap erover heeft, maar daarop ook een  
onverminderd recht van leiding en toezicht, zonder medewerking van de eigenaar, alsmede  
van gebruik, zoals de eigenaar1. (Art. 1385, BW)

2º en 3° Hoewel de bodemrechter in feite oordeelt of de persoon de bewaarder van een  
dier is, moet het Hof evenwel nagaan of die rechter uit de vastgestelde feiten het bestaan  
van de bewaring naar recht heeft kunnen afleiden2. (Art. 1385, BW) 

(L. T. ETHIAS nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0415.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 12 maart 2009 van het hof van 
beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
Uit de vaststellingen van het  arrest  blijkt  dat  de eiseres,  toen 16 jaar,  op het 
ogenblik van het ongeval deelnam aan een stage paardrijden, les volgde onder 
leiding van een instructrice en dat zij, in opdracht van de instructrice, over een rij 
hindernissen van 50 centimeter moest springen en haar paard vervolgens naar 
rechts moest sturen, maar dat het paard naar links uitweek zodat de paardrijdster  
uit balans raakte en zwaar ten val kwam.

1 Zie andersl. concl. OM in Pas. 2011, AR C.09.0415.F, nr. 645.
2 Ibid.
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Enerzijds beslist het arrest dat "de overwegingen van (de eiseres( met betrekking 
tot de invloed, in dit geval, van de aanwezigheid van de instructrice niet kunnen 
worden  aangenomen"  en  "dat  dit  zou  betekenen  dat  geen  enkele  ruiter  het 
volledige meesterschap over zijn paard zou kunnen hebben zodra een instructeur 
aanwezig is".
Het arrest  beantwoordt  aldus de conclusie van de eiseres,  door deze tegen  te 
spreken,  waarin  zij  aanvoerde  dat  zij  het  meesterschap  over  haar  paard  was 
verloren omdat zij de bevelen van de instructrice diende op te volgen.
Anderzijds bepaalt artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek dat de eigenaar van 
een  dier,  of,  terwijl  hij  het  in  gebruik  heeft,  degene  die  zich  ervan  bedient,  
aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder 
zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.
Die  bepaling  impliceert  dat  de  bewaarder  van  het  dier  ten  tijde  van  het 
schadelijke  feit  niet  alleen  het  meesterschap  erover  had,  maar  ook recht  van 
leiding en toezicht, zonder medewerking van de eigenaar, alsmede van gebruik, 
zoals de eigenaar.
Hoewel de feitenrechter in feite oordeelt of de persoon de bewaarder van een 
dier is, moet het Hof evenwel nagaan of die rechter uit de vastgestelde feiten het  
bestaan van de bewaring naar recht heeft kunnen afleiden.
Het arrest beslist dat de eiseres "geen beginner was", dat "zij het brevet 'Etrier 
d'Or' behaald had, dat bestaat uit een theoretische proef met betrekking tot, met 
name, de gedragspatronen van het paard, en een praktische proef inzake dressuur 
en het springen over bepaalde hindernissen", dat "de situatie van (de eiseres( dus 
niet vergeleken kan worden met die van een onervaren of weinig ervaren ruiter",  
dat "het brevet 'Etrier d'Or' aantoont dat zij, in evenwicht en in de stijgbeugels, 
over  een  rij  cavaletti's  van 40 centimeter  hoogte  kan  springen,  gevolgd  door 
sprongen, in galop, over drie of vier hindernissen van 60 centimeter hoog, met 
een overgang in galop/draf/galop", en dat "het ongeval zich haast aan het einde 
van een stage paardrijden van vier dagen heeft  voorgedaan, tijdens welke (de 
eiseres( herhaaldelijk heeft moeten rijden op het paard waarmee ze het ongeval 
heeft gehad".
De appelrechters hebben op grond van die redenen wettig kunnen beslissen dat 
"de  bewaring  van  het  paard  was  overgegaan  naar  (de eiseres(,  die  er  op het 
ogenblik van het ongeval de meesterschap over had".
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

25  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: A.  Fettweis, 
afdelingsvoorzitter  –  Andersluidende  conclusie: J.  M.  Genicot,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: H. Geinger en J. Oosterbosch.
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Nr. 646

1° KAMER - 25 november 2011

1º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVEND BESLAG - 
AUTEURSRECHT - INTELLECTUELE EIGENDOM - VOORWAARDEN

2º BESLAG — ALLERLEI - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVINGSMAATREGEL - 
INTELLECTUELE EIGENDOM - AANWIJZINGEN VAN INBREUK - VOORWAARDEN

1º Wanneer het beslag op hetzelfde ogenblik als de beschrijving gevorderd wordt, onder-
zoekt de rechter enerzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1, §3, van het Gerechtelijk  
Wetboek, of er aanwijzingen bestaan van een eventuele inbreuk op het betrokken intellec-
tueeleigendomsrecht of dat een dergelijke inbreuk dreigt, en anderzijds, met toepassing van  
artikel 1369bis/1, §5, 2), of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijker-
wijze kan worden betwist1. (Art. 1369bis/1, §§3 en 5, 2), Gerechtelijk Wetboek)

2º De aanwijzingen van inbreuk op het intellectueeleigendomsrecht die de beschrijvings-
maatregel  verantwoorden,  moeten  worden  vastgesteld  op  de  datum waarop  de  eerste  
rechter op eenzijdig verzoekschrift uitspraak doet en kunnen niet worden afgeleid uit de  
gegevens die uit de uitvoering zelf van die maatregel voortvloeien2.

(ADOBE SYSTEMS, vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) e.a. T. S.A. 
TAQUIN nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0559.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 26 april 2010 van het hof van 
beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1369bis/1, §3, meer bepaald 2), en §5, meer bepaald 2), van het Gerechtelijk  
Wetboek, ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 10 mei 2007.
Aangevochten beslissingen
Het arrest:
- "Vernietigt het beroepen vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het derdenverzet van (de  
eerste verweerster) ontvankelijk verklaart, en opnieuw wijzende;
- Verklaart het derdenverzet van de (tweede verweerster) ontvankelijk;
- Verklaart het derdenverzet gegrond;
- Trekt alle beschikkingen in van de beschikking die op 13 maart 2009 werd gewezen door  

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, AR C.10.0559.F, nr. 646. 
2 Ibid.
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de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen;
- Voor zover nodig, beveelt de opheffing van de inbeslagnames alsook de ontzegeling en  
de teruggave van het mogelijk weggehaalde materiaal van de (eerste verweerster) en/of  
van de (tweede verweerster) een en ander binnen de 48 uur na de betekening (van het  
arrest);
-  Veroordeelt  (de  eiseressen)  in  solidum in  de  kosten  van  de  twee  instanties  van  de  
(verweersters) en veroordeelt (de eiseressen) in hun eigen kosten van de twee instanties".
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
(...)
"Grondslag van het derdenverzet
De (verweersters) herinneren er terecht aan dat de wet van 10 mei 2007 de artikelen 7 en  
9 van de richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten  
heeft omgezet in Belgisch recht. Kenmerkend voor die wet is het feit dat er, in vergelijking  
met vroeger, naar een beter evenwicht wordt gestreefd tussen de tegengestelde belangen  
van, enerzijds, de beslaglegger, die nood heeft aan een snelle en eenzijdige procedure om  
zijn  rechten  te  vrijwaren,  en,  anderzijds,  de  beslagene,  wiens  activiteit  niet  op  
buitensporige wijze belemmerd mag worden en die niet het slachtoffer mag worden van  
een beslissing die de facto wordt genomen vóór het gerechtelijk debat over de grond van  
de zaak.
De wetgever heeft de procedure duidelijk willen afbakenen door de rechter te verplichten  
strikter en preciezer tewerk te gaan bij zijn onderzoek van het eenzijdige verzoekschrift en  
bij het bepalen van de opdracht van de deskundige, door de beslagene de zekerheid te  
bieden dat zijn vertrouwelijke documenten in de loop van het onderzoek beter beschermd  
zullen worden (Van REEPINGHEN B. et L., Les droits intellectuels renforcés : la contrefaçon  
en point de mire, JT, 2008, p. 149).
Het beschrijvend beslag moet binnen de nieuwe wettelijke context nog steeds voldoen aan  
twee  voorwaarden:  de  geldigheid  prima  facie  van  de  intellectuele  rechten  van  de  
verzoekende partij en het bestaan van aanwijzingen waaruit kan worden besloten dat een  
inbreuk op die rechten dreigt of dat hierop daadwerkelijk inbreuk is gemaakt. In deze fase  
van de  procedure  kan van  de verzoeker tot  beschrijvend  beslag uiteraard  niet  geëist  
worden dat hij de aangevoerde namaak aantoont, aangezien het beschrijvend beslag per  
definitie tot  doel heeft  dat  bewijs  te  leveren (de HAAN T.,  Le pouvoir du juge sur les  
mesures de description dans le cadre de la saisie en matière de contrefaçon, RDC, 2009,  
p. 419).
De toekenning van bijkomende maatregelen, zoals het bewarend beslag van goederen die  
van  namaak  beticht  worden,  daarentegen,  is  thans  aan  strengere  voorwaarden  
onderworpen. Zo moet de rechter overeenkomstig artikel 1369bis/1 van het Gerechtelijk  
Wetboek niet  alleen de ogenschijnlijke geldigheid van de intellectuele  rechten van de  
verzoeker onderzoeken maar moet hij ook nagaan :
- of de inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht niet redelijkerwijs betwist  
kan worden,
- of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de  
feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien  
aard zijn dat ze het beslag - dat tot de bescherming strekt van het aangevoerde recht -  
redelijkerwijs verantwoorden.
De voorwaarden waaronder, bovenop de beschrijving, bijkomende maatregelen kunnen  
worden  bevolen,  gaan  met  andere  woorden  verder  dan  het  gewone  vermoeden  van  
namaak  en  vereisen  een  grondiger  onderzoek  naar  de  aannemelijkheid  van  de  
aangevoerde inbreuk.
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De naleving van de bij de wet van 10 mei 2007 vereiste voorwaarden kan niet worden  
beoordeeld op grond van de resultaten van de verkregen maatregel, omdat dit zou leiden  
tot  de uitholling van de -  het weze marginale -  toetsing door de rechter  die  van het  
eenzijdige verzoekschrift kennisgenomen heeft; de afweging van de betrokken belangen  
moet gezien het intrusief karakter van de in artikel 1369bis van het Gerechtelijk Wetboek  
bedoelde  maatregelen,  bovendien  zeer  omzichtig  gebeuren,  inzonderheid  inzake  
informatica, waar deze maatregelen van aard zijn de activiteit van de onderneming lam te  
leggen (CRUQUENAIRE A. en HENROTTE J.-F., La saisie-description en matière informatique :  
appel à une plus grande pondération et à la juste mesure des magistrats, RDTI, 2010, p.  
13 et réf. cit.).
Hoewel de intellectuele eigendomsrechten waarop de (eiseressen) aanspraak maken, niet  
betwist worden, ontkennen de (verweersters) daarentegen het bestaan van aanwijzingen  
die zowel de beschrijvingsmaatregel als de bijkomende maatregelen rechtvaardigen.
Het enige gegeven dat de (eiseressen) in hun oorspronkelijk verzoekschrift aanvoerden tot  
staving van hun vermoeden van namaak is een 'anonieme aangifte' van namaak waaraan  
(de verweersters) zich schuldig zouden hebben gemaakt doordat zij, zonder toestemming  
van de auteur, gekopieerde softwareprogramma's zouden hebben gebruikt.
Naast  de  stukken  aangewend  ter  verantwoording  van  de  aangevoerde  intellectuele  
rechten,  werden  bij  dat  verzoekschrift  twee rechtsprekende  beslissingen  gevoegd,  een  
'infobase inlichting' en 'het onderzoek van mevrouw L. V.'.
Die laatste twee stukken zijn:
- een document afkomstig van een Engelstalige website, die door de (eiseressen) wordt  
voorgesteld  als  de  BSA,  een  belangenvereniging  voor  softwareproducenten,  hetwelk  
bepaalde inlichtingen over de (eerste verweerster) geeft;
-  een  'opdrachtbevestiging'  waarmee  de  raadsman  van  de  (eiseressen)  een  zekere  
mevrouw V. - die niet nader geïdentificeerd of genoemd wordt - gelast 'hem te helpen met  
het  beslag  inzake  namaak'  dat  hij  op  verzoek  van  de  (eiseressen)  aanvraagt  met  
betrekking tot onwettige softwareprogramma's;
Er moet worden vastgesteld dat de anonieme aangifte of aangiften waarop de (eiseressen)  
zich beriepen, geen enkel concreet gegeven bevatten tot staving van het verzoekschrift dat  
zij  op  11  maart  2009  hebben  voorgelegd  aan  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  
koophandel te Bergen : de zogenaamde aangifte op de BSA-website werd niet neergelegd  
en het document dat van de website van die belangenvereniging werd gehaald, vormt, in  
tegenstelling tot wat de (eiseressen) beweren, op zich geen bewijs van de aangevoerde  
aangifte.
Los van de vraag of een anonieme klacht een aanwijzing van namaak kan opleveren in de  
zin van artikel 1369bis/1, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, blijkt te dezen dus dat de  
(eiseressen) aan hun oorspronkelijk verzoekschrift geen enkel gegeven toevoegen dat de  
verdenkingen kan staven.
De wettelijke voorwaarden moeten vervuld zijn op de datum waarop de beschikking tot  
machtiging van dat beslag gewezen wordt. Hoewel het bewijs van het feit dat aan die  
voorwaarden is  voldaan, niet  alleen kan voortvloeien uit  de gegevens die  voorgelegd  
worden aan de voorzitter die uitspraak moet doen over het verzoekschrift maar ook uit de  
gegevens  die  overgelegd  worden  tijdens  het  tegensprekelijk  debat  waartoe  het  
derdenverzet aanleiding heeft gegeven, blijft het te dezen een feit dat de (eiseressen) geen  
andere bewijskrachtige gegevens in het debat hebben gebracht dan die welke zij afgeleid  
hebben uit de uitvoering zelf van de beschrijvingsmaatregel en dat er in dergelijk geval  
niet  kan  worden  beslist  dat  de  (eiseressen)  aldus  enkel  de  bijkomende  aanwijzingen  
hebben geleverd die hun vordering met terugwerkende kracht kunnen staven.
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In dit  geval moet  worden vastgesteld dat  de vermoedens waarop de (eiseressen) zich  
beriepen, zowel in het oorspronkelijk verzoekschrift als in het kader van het derdenverzet,  
slechts gegrond waren op een gegeven dat niet in het debat is voorgebracht en waarvan  
het  bestaan  alleen  voortvloeide  uit  het  -  onrechtstreekse  -  relaas  dat  de  
softwareproducenten  zelf  hebben  gegeven  van  een  aangifte  die  is  gedaan  bij  een  
vermeende derde, de BSA, die in werkelijkheid een organisme is dat de belangen van die  
producenten  moet  verdedigen.  De  door  de  (eiseressen)  aangevoerde  vermoedens  van  
namaak  waren  met  andere  woorden  uiteindelijk  slechts  gegrond  op  hun  eigen  
verklaringen, die niet kunnen worden aangenomen, omdat zoiets de in artikel 1369bis/1  
van het Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden volledig zou uithollen.
De (eiseressen) tonen daarenboven geenszins aan dat de anonieme aangiften, technisch  
gesproken, - gesteld dat zij aangenomen kunnen worden -doorgaans de enige manier zijn  
waarop zij ingelicht kunnen worden en waarop zij het gebruik van ongeoorloofde kopieën  
van hun software kunnen bestrijden.
De noodzaak om de rechten van softwareproducenten te vrijwaren, kan niet tot gevolg  
hebben dat laatstgenoemden zomaar ontslagen zouden worden van de verplichting tot  
naleving  van  de  wettelijke  bepalingen  op  grond  waarvan  zij  aan  de  rechter,  die  
kennisneemt van een eenzijdig verzoekschrift,  de aanwijzingen moeten leveren die hun  
vermoedens  van  namaak  kunnen  staven,  onder  het  voorwendsel  dat  de  gevraagde  
beschrijvingsmaatregel ertoe strekt de nodige bewijzen te leveren. Het arrest van het Hof  
van  Cassatie  van  26  november  2009 (www.juridat.be,  AR C.08.0206.N)  spreekt  deze  
analyse niet tegen en verwijst naar de beoordeling prima facie, die verschilt van twee  
excessieve standpunten die bij de beoordeling van het verzoek tot het beschrijvend beslag  
niet ingenomen mogen worden : eisen van de beslaglegger dat hij de namaak aantoont of  
intrusieve maatregelen,  zoals het beschrijvend beslag,  toestaan,  zonder dat  er  andere  
aanwijzingen zijn  dan de eenzijdige verklaringen van de verzoeker of  een vermeende  
anonieme aangifte, gesteld dat deze kan worden aangenomen.
Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de gevraagde beschrijvingsmaatregel en, a  
fortiori, de bijkomende maatregelen niet konden worden toegekend, omdat de (eiseressen)  
geen enkel gegeven voorleggen dat de door hen aangevoerde aanwijzingen van namaak  
kan staven.
Het hoger beroep moet bijgevolg gegrond worden verklaard.
(...)
De [eiseressen], die in het ongelijk worden gesteld, worden veroordeeld in de kosten van  
de (verweersters) voor de twee instanties. Gelet op de complexiteit van de zaak, die geleid  
heeft  tot  een  lang  debat  en  een  groot  aantal  processtukken,  worden  de  
rechtsplegingsvergoedingen vastgesteld op 7.500 euro per aanleg".
Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Artikel 1369 bis/1, §3, 2), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt:
"De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot  
beschrijving, onderzoekt:
(...)
2)  of  er  aanwijzingen  zijn  dat  inbreuk  zou  zijn  gemaakt  op  het  
intellectueeleigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt".
Artikel 1369bis/1, §5, 2), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt:
"De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging, naast de beschrijving,  
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van beslagmaatregelen, onderzoekt:
(...)
2)  of  de  inbreuk  op  het  betrokken  intellectueel  recht  niet  redelijkerwijze  betwist  kan  
worden".
Uit die wetsbepalingen volgt dat de vereiste "aanwijzingen" (§3, 2)) of datgene wat "niet  
redelijkerwijze betwist kan worden" (§5, 2)) verband houden met het begrip "inbreuk" op  
het betrokken intellectueel eigendomsrecht (zie Cass., 26 november 2009, C.08.0206.N),  
dus met de omschrijving van de feiten, en niet met de vraag of er werkelijk feiten bestaan  
of  voorhanden  zijn  die  deze  inbreuk  kunnen  opleveren,  aangezien  de  gevraagde  
beschrijvingsmaatregelen net tot doel hebben het bestaan van dergelijke "feiten" aan te  
tonen.
In hun conclusie hadden de eiseressen terecht gewezen op dit fundamentele onderscheid  
(zie het eerste onderdeel van het cassatiemiddel).
Los van de bovenvermelde kritiek dat het arrest hierop "geen antwoord heeft gegeven", is  
het arrest ook onwettig in zoverre het de voormelde voorwaarden, die in de aangevoerde  
bepalingen worden opgelegd, niet toepast op de "inbreuk" zelf, dus op de omschrijving  
van de feiten,  maar,  ten onrechte,  op het bewijs van de feiten zelf  die een dergelijke  
inbreuk opleveren of impliceren, en die net het voorwerp uitmaken van de maatregelen  
die zijn gevorderd in het kader van een "beschrijvend beslag" in de zin van de voormelde  
wetsbepalingen.
Het  arrest,  dat  gegrond  is  op  die  foute  toepassing  van  de  voorwaarden  die  in  de  
aangevoerde bepalingen worden opgelegd, schendt de twee, in dit onderdeel aangevoerde  
wetsbepalingen.
Los van het feit dat het arrest, zoals hierboven is beschreven, het begrip "inbreuk" (op de  
intellectuele eigendomsrechten)  verwart  met  het  bestaan van feiten die een dergelijke  
"inbreuk" (of dreiging van een inbreuk) opleveren, is dat arrest onwettig in zoverre het  
weigert rekening te houden met "bewijskrachtige gegevens" die blijken uit de uitvoering  
van de beschrijvingsmaatregel zelf.
De eerste rechter heeft (in het vonnis van 31 juli 2009 van de rechtbank van koophandel  
te Bergen) terecht gewezen op het volgende :
"Het bewijs van de ogenschijnlijke (inbreuk op de beschermde intellectuele rechten van  
de  verzoeker  (de eiseressen)  (...)  kan  niet  alleen  voortvloeien  uit  de  bewijzen  die  tot  
staving van het verzoekschrift aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel worden  
voorgelegd,  maar  ook  uit  bewijzen  die  later  worden  geleverd,  in  het  kader  van  het  
derdenverzet".
Het arrest, dat geen acht slaat op de bewijzen die de eiseressen voorlegt, met name de  
"vaststelling door de gerechtsdeurwaarder", de "vaststellingen van de deskundige" en de  
"bekentenissen" van de verweersters, heeft op onwettige wijze het soort bewijzen beperkt  
die,  in  het  kader  van  de  aangevoerde  wetsbepalingen,  kunnen  aantonen  dat  er  
aanwijzingen  van  een  inbreuk  op  het  intellectueel  eigendomsrecht  bestaan  of  dat  er  
gevaar  voor  een  dergelijke  inbreuk  bestaat  dan  wel  dat  een  dergelijke  inbreuk  niet  
redelijkerwijs kan worden betwist.  Het arrest schendt ook om die reden de voormelde  
bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

Vierde onderdeel
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Uit  het  antwoord  op  de  eerste  drie  onderdelen  blijkt  dat  het  arrest 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1369bis/1, §3, 2), Gerechtelijk Wetboek 
nagaat of er aanwijzingen bestaan dat inbreuk is gepleegd op het intellectueel  
eigendomsrecht of dat een dergelijke inbreuk dreigt.
Het onderdeel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, mist feitelijke grondslag.
Uit  de  tekst  van  artikel  1369bis/1,  §5,  blijkt  dat  het  beslag  niet  zonder 
voorafgaande beschrijving kan worden toegestaan.
Wanneer het beslag op hetzelfde ogenblik als de beschrijving gevorderd wordt, 
onderzoekt de rechter enerzijds, met toepassing van artikel 1369bis/1, §3, of er 
aanwijzingen bestaan dat inbreuk is gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht 
of dat een dergelijke inbreuk dreigt,  en anderzijds, met toepassing van artikel  
1369bis/1,  §5,  2),  of  de  inbreuk  op  het  betrokken  intellectueel  recht  niet 
redelijkerwijze kan worden betwist.
De  aanwijzingen  van  inbreuk  op  het  intellectueel  eigendomsrecht  die  de 
beschrijvingsmaatregel verantwoorden, moeten vastgesteld worden op de datum 
waarop  de eerste  rechter  over het  eenzijdige  verzoekschrift  uitspraak  doet  en 
kunnen niet worden afgeleid uit de gegevens die uit de uitvoering zelf van die 
maatregel voortvloeien.
Het  bestreden  arrest  vermeldt  dat  "de  [eiseressen]  aan  hun  oorspronkelijk 
verzoekschrift geen enkel gegeven hebben toegevoegd dat de verdenkingen kan 
staven", dat de eiseressen "geen andere bewijskrachtige gegevens in het debat 
hebben gebracht dan die welke zij afgeleid hebben uit de uitvoering zelf van de 
beschrijvingsmaatregel" en dat zij aldus niet "louter bijkomende aanwijzingen 
hebben geleverd die hun vordering met terugwerkende kracht kunnen staven".
Het arrest verantwoordt zodoende naar recht zijn beslissing dat "de gevraagde 
beschrijvingsmaatregel  en,  a  fortiori,  de  bijkomende maatregelen  niet  konden 
worden toegekend, omdat de [eiseressen] geen enkel gegeven voorleggen dat de 
door hen aangevoerde aanwijzingen van namaak kan staven".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

25  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: A.  Fettweis,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: M. Regout – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: L. De Gryse en J. Verbist.

Nr. 647

1° KAMER - 25 november 2011
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1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DRAAGWIJDTE

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE

3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - RECHT VAN 
VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE

4º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID - DRAAGWIJDTE 
- ADVOCAAT - VERKLARING T.A.V. DE TUCHTRECHTELIJKE OVERHEID - UITWERKING

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID - 
DRAAGWIJDTE - ADVOCAAT - VERKLARING T.A.V. DE TUCHTRECHTELIJKE OVERHEID - UITWERKING

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - RECHT VAN 
VERDEDIGING - TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID - DRAAGWIJDTE - ADVOCAAT - VERKLARING T.A.V. 
DE TUCHTRECHTELIJKE OVERHEID - UITWERKINGEN

7º ADVOCAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - RECHT OM TE ZWIJGEN 
EN NIET MEE TE WERKEN AAN DE EIGEN INBESCHULDIGINGSTELLING - DRAAGWIJDTE

8º CASSATIEMIDDELEN — TUCHTZAKEN — BELANG - TUCHTSANCTIE - 
ONDERZOEKSVERSLAG - ANDERE GRONDSLAG - ONTVANKELIJKHEID

9º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - SANCTIE - ONDERZOEKSVERSLAG - VERSLAG VAN HET 
ONDERHOUD - VERSLAGGEVER VAN DE TUCHTRAAD - GEBREK AAN ONPARTIJDIGHEID - GEVOLGEN - 
GRENZEN

10º CASSATIEMIDDELEN — TUCHTZAKEN — BELANG - ADVOCAAT - 
TUCHTSANCTIE - MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLISSING DAT HET CASSATIEBEROEP GEEN 
OPSCHORTENDE WERKING ZAL HEBBEN - VERWERPING VAN DE ANDERE MIDDELEN - UITWERKING

1º, 2° en 3° Het algemeen beginsel van het recht van verdediging, de artikelen 6.1 van het  
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en  
14.3, g), van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten impli-
ceren met name dat de beklaagde of de vervolgde het recht heeft niet aan de bewijsvoering  
van de hem ten laste gelegde feiten te moeten meewerken en niet aan zijn veroordeling te  
moeten bijdragen1.  (Art. 6.1, EVRM; Art. 14.3.g, IVBPR; Algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging)

4º, 5°, 6° en 7° Het algemeen beginsel van het recht van verdediging en de artikelen 6 van  
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en  
14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten zijn in beginsel  
van  toepassing  in  tuchtzaken,  zelfs  als  de  beroepsbeoefenaar  trouw,  oprechtheid  en  
eerbied aan de tuchtrechtelijke overheid verschuldigd is; zij impliceren derhalve echter niet  
dat de verklaring die een advocaat in het kader van een tuchtonderzoek vrij heeft afgelegd  
t.o.v. de tuchtrechtelijke overheid van de balie, hem niet ten laste kan worden gelegd2. (Art. 
6.1, EVRM; Art. 14.3.g, IVBPR)

8º  Aangezien de beslissing niet  gegrond is  op  het  onderzoeksverslag  maar op  andere  
bewijzen, is het middel, dat het arrest verwijt dat het dat onderzoeksverslag in aanmerking  

1 Zie concl. OM in Pas. 2011, AR D.11.0016.F, nr. 647.
2 Ibid.



2436 HOF VAN CASSATIE 25.11.11 - Nr. 647 

neemt, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang3.

9º Het feit dat een passage uit het verslag van het onderhoud tussen de vervolgde advo-
caat en de verslaggever van de tuchtraad, waarop de bestreden beslissing niet gegrond is,  
zou aantonen dat de verslaggever van de tuchtraad niet onpartijdig tewerk is gegaan, impli-
ceert op zich niet dat het voormelde verslag in zijn geheel partijdig zou zijn4.

10º  Het middel,  dat gericht is tegen de beslissing dat  het cassatieberoep de bestreden  
beslissing niet zal schorsen, verliest zijn reden van bestaan door de verwerping van de  
andere middelen, waardoor de bestreden beslissing een eindbeslissing wordt5.  (Art. 468, 
§3, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. STAFHOUDER VAN DE FRANSTALIGE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(AR D.11.0016.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  beslissing  van  18  mei  2011  van  de 
Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

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

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
Het algemeen beginsel van het recht van verdediging, de artikelen 6.1 van het 
Verdrag  tot  bescherming  van  de  rechten  van  de  mens  en  de  fundamentele 
vrijheden en 14.3, g),  van het Internationaal  Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke  rechten  impliceren  met  name dat  de  beklaagde  of  de vervolgde  het 
recht  heeft  niet  aan de bewijsvoering van de hem ten laste  gelegde feiten te 
moeten meewerken en niet aan zijn veroordeling te moeten bijdragen.
Die  bepalingen  zijn  in  de  regel  van  toepassing  op  tuchtzaken,  zelfs  als  de 
beroepsbeoefenaar  trouw,  oprechtheid  en  eerbied  aan  de  tuchtrechtelijke 
overheid verschuldigd is.
Het stilzwijgen of de passieve houding van de vervolgde advocaat  kunnen op 
zich dus geen tuchtsanctie of verzwaring van die sanctie tot gevolg hebben.
De in het middel bedoelde bepalingen en algemene rechtsbeginselen impliceren 
echter  niet  dat  de  verklaring  die  een  advocaat  in  het  kader  van  een 

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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tuchtonderzoek vrij heeft afgelegd ten overstaan van de tuchtrechtelijke overheid 
van de balie, hem niet ten laste kan worden gelegd.
Het middel, volgens hetwelk de eiser de hem ten laste gelegde verklaringen te 
dezen zou hebben afgelegd omdat zijn plicht tot trouw, oprechtheid en eerbied 
ten aanzien van de tuchtrechtelijke overheid van de balie hem dat gebood, zou 
het Hof verplichten feitelijke gegevens na te gaan, waartoe het niet bevoegd is.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
De bestreden  beslissing  citeert  passages  -  uit  de  bladzijden  1  en  4,  zevende 
paragraaf - van het verslag van het onderhoud dat op 17 november 2008 heeft 
plaatsgevonden tussen de eiser en de verslaggever van de tuchtraad en stelt vast 
dat "(de eiser(, in de brief die hij op 25 november 2008 naar de verslaggever van  
de tuchtraad heeft gestuurd na de kennisgeving van het ontwerp van verslag van 
het  onderhoud  van  17  november  2008,  niet  betwist  heeft  dat  hij  het  lied 
'aangeheven' had en preciseert dat 'dit onderhoud volledig en waarheidsgetrouw 
is weergegeven' (hoofdconclusie (van de eiser), p. 15)".
Luidens  de  beslissing  is  "het  in  de  eerste  grief  weergegeven  feit  boven elke 
redelijke  twijfel  aangetoond  door  het  verband  tussen  de  gegevens  uit  de 
allereerste verklaringen die (de eiser) vrij heeft afgelegd bij het begin van zijn 
onderhoud met de verslaggever van de tuchtraad (cf. hierboven), uit (eisers) brief 
van 25 november 2008 aan die verslaggever, uit de memorie die (de eiser) heeft 
neergelegd op de zitting van 17 september 2009 van de tuchtraad van het hof van 
beroep  te  Brussel  en  uit  de  verklaringen  die  (de  eiser)  heeft  afgelegd  op de 
zitting  van  8  december  2010  van  de  tuchtraad  van  beroep"  en  dat  "die 
bovenvermelde feitelijke gegevens niet op onregelmatige wijze zijn verzameld 
en geen enkel gebrek vertonen waardoor ze niet betrouwbaar zouden zijn of het 
recht op een eerlijk proces in het gedrang zouden brengen".
Luidens de beslissing zijn "de kritieken van (de eiser) op de vragen die hem door 
de verslaggever  van de tuchtraad  zijn gesteld in het  tweede gedeelte  van het 
onderhoud van 17 november 2008 (vanaf de negende paragraaf van bladzijde 4 
van het verslag) alsook op het verslag van het tuchtonderzoek, dat door mr. C. op 
9 april 2009 is opgesteld, niet relevant, aangezien de tuchtraad van beroep het 
bewijs van het feit baseert noch op het antwoord (van de eiser) op die vragen 
noch op de desbetreffende gegevens uit het onderzoeksverslag".
Aangezien  de  beslissing  niet  gegrond  is  op  het  onderzoeksverslag  maar  op 
andere  bewijzen,  is  het  middel,  dat  het  arrest  verwijt  dat  het  dat 
onderzoeksverslag in aanmerking neemt, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het  middel  preciseert  niet  in  hoeverre  de  passage  uit  het  verslag  van  het 
onderhoud  van  17  november  2008,  die  door  de  bestreden  beslissing  in 
aanmerking wordt genomen, zijn vermoeden van onschuld zou miskennen. Het 
feit dat een andere passage uit dat document, waarop de bestreden beslissing niet 
gegrond is, zou aantonen dat de verslaggever van de tuchtraad niet onpartijdig 
tewerk is gegaan, impliceert op zich niet dat het voormelde verslag in zijn geheel 
partijdig zou zijn.
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Het middel, in zoverre het ontvankelijk is, kan niet worden aangenomen.

Derde middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de beslissing één 
enkele grief aan de eiser ten laste legt, met name de eerste grief, die als volgt is  
verwoord: "U zou op een gegeven ogenblik de (litigieuze) woorden gezongen 
hebben op de melodie van het lied L'eau vive van Guy Béart : [...]".
De vergeefs bekritiseerde redenen van de bestreden beslissing, die in antwoord 
op het tweede middel zijn weergegeven,  verantwoorden de beslissing volgens 
welke die grief is aangetoond, op afdoende wijze.
Het  middel,  dat  gericht  is  tegen  de  overtollige  overweging  van  de  bestreden 
beslissing  dat  "het  litigieuze  feit  bevestigd  wordt  door  de  beelden  van  de 
videocassette, die bekeken werd op de rechtszitting van 19 januari 2011, waarop 
te zien is hoe (de eiser)  samen met anderen  het  litigieuze lied zingt",  is  niet  
ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Vierde middel
Door de verwerping van de eerste drie middelen wordt de bestreden beslissing 
definitief.
Het vierde middel, dat gericht is tegen de beslissing dat het cassatieberoep geen 
opschortende werking zal hebben, heeft bijgevolg geen reden van bestaan meer.

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

25  november  2011  –  1°  kamer  –  Voorzitter: A.  Fettweis,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: M. Regout – Gelijkluidende conclusie: J. M. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: M. Mahieu en S. Nudelholc.

Nr. 648

3° KAMER - 28 november 2011

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - BESTAAN VAN EEN PACHT - 
BEWIJS - BEWIJS VAN PERSOONLIJK AANBOD VAN BETALING - VOORWAARDEN

Uit artikel 3.1, eerste tot zesde lid van de Pachtwet volgt dat de exploitant van een landei -
gendom die het bestaan van een pachtovereenkomst wenst te bewijzen door middel van  
een aanbod van betaling niet alleen een aanbod van betaling moet doen, maar dat hij ook  
een bevestigingsbrief moet sturen, waarin hij het bestaan van de pacht bevestigt. (Art. 3.1, 
eerste tot zesde lid, Pachtwet)

(S. e.a. T. C. e.a.)
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ARREST

(AR C.10.0725.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de rechtbank 
van eerste aanleg te Turnhout van 31 mei 2010.
De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  27  september  2011 
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De  eisers  voeren  in  hun  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 
middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

Tweede onderdeel
6. Artikel 3.1°, eerste tot zesde lid, Pachtwet bepaalt dat:
-  de  pacht  schriftelijk  moet  worden  vastgesteld.  Bij  ontstentenis  van  een 
nauwkeurige datum voor de aanvang van de overeenkomst, wordt deze geacht te 
zijn ingegaan op de vervaldag van het eerste pachtgeld;
-  bij  ontstentenis  van  een  dergelijk  geschrift,  degene  die  een  landeigendom 
exploiteert  het  bewijs  kan  leveren  van  het  bestaan  van  een  pacht  en  van  de 
pachtvoorwaarden  door  alle  middelen,  met  inbegrip  van  getuigen  en 
vermoedens;
- hij daarenboven het bewijs kan leveren van het bestaan van een pacht door 
voorlegging  van  een  bewijs  van  persoonlijk  aanbod  van  betaling,  verricht 
overeenkomstig  artikel  23,  derde  lid,  en  waartegen  de  verpachter  niet  heeft 
gereageerd  door een  oproeping in  verzoening voor de bevoegde  vrederechter 
binnen zes maanden na het aanbod;
- dit aanbod van betaling uitdrukkelijk het woord 'pacht' en het jaar waarop de 
betaling betrekking heeft vermeldt;
-  binnen  vijftien  dagen  dit  aanbod  moet  worden  bevestigd  bij  ter  post 
aangetekende brief waarin het bestaan van een pacht wordt vermeld, evenals het 
jaar en het perceel waarop de betaling betrekking heeft;
- de brief eveneens uitdrukkelijk moet vermelden dat de betaling geldt als bewijs 
van een pacht, tenzij de verpachter binnen de zes maanden na de dag van de 
betaling  reageert  door  een  oproeping  in  verzoening  voor  de  bevoegde 
vrederechter.
7.  Uit  deze  bepaling  volgt  dat  de  exploitant  van  een  landeigendom  die  het 



2440 HOF VAN CASSATIE 28.11.11 - Nr. 648 

bestaan  van  een  pachtovereenkomst  wenst  te  bewijzen  door  middel  van  een 
aanbod van betaling niet alleen een aanbod van betaling moet doen, maar dat hij  
ook  een  bevestigingsbrief  moet  sturen,  waarin  hij  het  bestaan  van  de  pacht 
bevestigt.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat na de betaling 
van  een  gemeenschappelijke  rekening  van  de  eisers,  de  bevestigingsbrief 
waarvan sprake in het vijfde lid van dit artikel, enkel uitging van de eiseres.
De appelrechters konden dan ook zonder schending van artikel 3, 1°, Pachtwet,  
oordelen dat het niet relevant was dat de betaling gebeurde van een rekening die 
aan de eisers gemeenschappelijk is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

28 november 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Dirix, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
E. Stassijns – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: L. De 
Gryse en H. Geinger.

Nr. 649

3° KAMER - 28 november 2011

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN - 
VORDERING TOT UITTREDING - GEGRONDE REDENEN - AANGEVOERDE FEITEN - VERBAND MET DE 
VENNOOTSCHAP WAARUIT DE UIT UITTREDING GEVORDERD WORDT

Indien de feiten die als gegronde redenen kunnen worden aangevoerd door de vennoot die  
in rechte vordert dat zijn aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze  
gegronde redenen betrekking hebben, in de regel verband zullen houden met de vennoot-
schap uit welke de aandeelhouder wenst te treden, is het niet uitgesloten dat ook feiten die  
geen verband houden met die vennootschap in aanmerking worden genomen.  (Art. 340, 
eerste lid, Wetboek van vennootschappen)

(L. T. V.)

ARREST

(AR C.11.0338.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 4 november 2010.
De  zaak  is  bij  beschikking  van  de  eerste  voorzitter  van  27  september  2011 
verwezen naar de derde kamer.
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Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 340 en 341 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 4 november 2010 verklaart het hof van beroep te Antwerpen  
eisers  hoger  beroep  tegen  de  beslissing  van  de  eerste  rechter  die  hem  beval  en  
veroordeelde om, binnen de 8 dagen na betaling van het eindvonnis, van verweerder 25  
aandelen, uitgegeven door Neonplexidecor bvba, over te nemen en te kopen, aan een prijs  
die zou worden bepaald in het eindvonnis, de beslissing tegenstelbaar verklaarde aan  
deze vennootschap evenals aan Total Concept nv en een deskundigenonderzoek beval met  
het oog op het verstrekken van een advies over de waarde van de aandelen, ongegrond,  
verwijst eiser in de kosten en begroot deze aan de zijde van verweerder op 1.200 euro  
rechtsplegingsvergoeding, waarna het de zaak terugverzendt naar de eerste rechter. Deze  
beslissing is op volgende redenen gegrond: 
"1. (Verweerder) roept gegronde redenen in die toe te schrijven zijn aan (eiser) om de  
gegrondheid van zijn vordering tot uittreding uit de beide vennootschappen te staven.
Samengevat beklaagt (verweerder) er zich over dat hij zowel als bestuurder (van Total  
Concept) als aandeelhouder (in beide betrokken vennootschappen) buiten spel werd gezet  
bij de beslissing tot en de uitvoering van de reorganisatie van de activiteiten van Total  
Concept in de eerste helft van 2008.
Er  werd  buiten  hem om beslist  dat  Total  Concept  de bedrijfstakken  standenbouw en  
lichtreclame  zou  verkopen  aan  twee  nieuwe  vennootschappen  waarin  hij  niet  meer  
participieerde.
3.  De  eerste  rechter  heeft  terecht  geoordeeld  dat  door  de  overdracht  van  de  
kernbedrijfstakken een situatie is ontstaan bij Total Concept, en in het verlengde daarvan  
bij Neonplexidecor, waardoor niet in redelijkheid kan worden verwacht van (verweerder)  
dat hij nog langer aandeelhouder blijft. 
Daaraan  voegt  dit  hof  nog  toe  dat  ook  de  wijze  waarop  de  reorganisatiebeslissing  
genomen werd deze gegronde redenen versterken. Deze beslissing tot reorganisatie werd  
immers buiten hem om genomen alhoewel hij nog bestuurder was. Het ontslag dat hij  
heeft gegeven werd geweigerd om reden dat de raad van bestuur niet meer wettelijk zou  
zijn samengesteld. 
Geen  bewijs  ligt  voor  dat  hij  uitgenodigd  werd  op  de  raad  van  bestuur  waar  de  
reorganisatiebeslissingen werden genomen.
De bewering dat (verweerder) in die periode (eerste helft 2008) onbereikbaar was wordt  
tegengesproken  door  de  drukke  emailcorrespondentie  die  (eiser)  als  stuk  3  van  zijn  
dossier overlegt. 
Daarenboven heeft (verweerder) in de brief van 26 augustus 2008, uitgaande van zijn  
raadsman, er zijn beklag over gemaakt niet uitgenodigd te zijn geweest noch op de raad  
van  bestuur  noch  op  de  algemene  vergadering  die  zou  beslist  hebben  over  de  
reorganisatie. 
Deze klacht is niet tegengesproken geworden door (eiser) (in zijn e-mail van 27 augustus  



2442 HOF VAN CASSATIE 28.11.11 - Nr. 649 

2008) of zijn raadsman (brief van 3 september 2008). 
4.  Het is juist  dat (verweerder) eerder te kennen had gegeven de vennootschappen te  
willen verlaten en zijn aandelen te willen verkopen. 
Reeds in het geding inleidend exploot heeft hij erkend dat hij "begin 2008" besloot een  
einde te stellen aan zijn activiteiten in Total Concept en dat hij in dienst is getreden van  
Dredging International waarbij hij voornamelijk in het buitenland werkzaam werd.
Om die  reden wenste  hij  ook zijn  aandelen te  verkopen  en zijn  ontslag te  geven  als  
bestuurder. 
Geen koop-verkoop van de aandelen is evenwel tot stand gekomen. 
Zijn  ontslag als  bestuurder werd geweigerd waarna alle  partijen hem nog steeds als  
bestuurder zijn blijven beschouwen. 
Doordat hij, ondanks zijn voormeld voornemen, bestuurder en aandeelhouder bleef moest  
hij als zodanig behandeld worden, hetgeen niet is gebeurd. 
5. (Eiser) heeft gewezen op de noodzaak om de reorganisatie door te voeren en op het feit  
dat (verweerder) kennis had van de voorgenomen reorganisatieplannen maar verkoos de  
onderneming te verlaten. 
Het feit dat (verweerder) niet langer actief was binnen de onderneming en dat hij zijn  
ontslag had gegeven als bestuurder (dat geweigerd werd) heeft zijn rechten niet aangetast  
als  aandeelhouder en bestuurder.  Het  spreekt  voor zich dat  na de verkoop van twee  
kernbedrijfstakken  Total  Concept  niet  meer  het  bedrijf  was  van  voorheen  waarin  
(verweerder) participeerde.
Ter  zake  wordt  herhaald  dat  de  inhoud  van  de  reorganisatie  waarbij  de  twee  
belangrijkste  bedrijfstakken  van  Total  Concept  werden  overgeheveld  naar  
vennootschappen waarin (verweerder) niet participeerde en de wijze waarop beslist werd  
tot de herstructurering van de bedrijvigheid met afsplitsing van twee bedrijfstakken de  
redenen vormen waarom van hem niet kon gevraagd worden aandeelhouder te blijven. 
Het  is  daarbij  niet  relevant  of  (verweerder)  op  de  hoogte  was  van  de  voorgenomen  
maatregelen zodat het aangeboden getuigenverhoor niet zinvol is voor de oplossing van  
het geschil. 
Ook is niet relevant dat de herstructurering vanuit bedrijfseconomisch oogpunt nuttig of  
zelfs noodzakelijk was. 
Voor de aanwezigheid van gegronde redenen is immers geen foutieve of onrechtmatige  
gedraging vereist. De vaststelling dat door de genomen beslissing en de wijze waarop die  
tot  stand is  gekomen niet  in  redelijkheid van (verweerder)  kan worden verlangd nog  
langer vennoot te blijven. 
6. Om die reden is de vordering tot uittreding gegrond. 
Deze gegronde redenen van uittreding zijn toe te rekenen aan (eiser). 
De peildatum voor de waardering van de aandelen werd door de eerste rechter terecht  
bepaald  op  30  juni  2008,  aannemende  dat  de  verkoop  van  de  beide  bedrijfstakken  
inderdaad van nadien (3 september 2008) dateert. 
Deze peildatum wordt niet, ook niet in ondergeschikte orde, door partijen aangevochten. 
Deze  peildatum  stemt  overeen  met  het  feitelijk  gegeven  dat  (verweerder)  buiten  de  
beslissingen gelaten werden (sic) van herstructering ..."
De eerste rechter overwoog zijnerzijds met betrekking tot de vordering tot uittreding uit  
de bvba Neonplexidecor: 
"Gezien  de  niet-betwiste  verwevenheid  (op  commercieel  en  vennootschapsrechtelijk)  
tussen Total Concept en Neonplexidecor wordt eveneens de vordering tot uittreding m.b.t.  



Nr. 649 - 28.11.11 HOF VAN CASSATIE 2443 

aandelen in Neonplexidecor weerhouden".
Grief
(...)
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 340, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kan iedere vennoot  
om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de  
vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben. 
Blijkens artikel 341 Wetboek van Vennootschappen veroordeelt de rechter de gedaagde in  
dat geval om binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het  
vonnis, de aandelen tegen betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eiser om  
zijn effecten aan de gedaagde over te dragen. 
Voornoemde regeling is een bijzondere wijze van conflictenbeslechting tussen vennoten  
van  een  welbepaalde  vennootschap:  zij  biedt  aan  een  vennoot  van  een  welbepaalde  
vennootschap de mogelijkheid om,  in  geval  van conflict  met  de andere vennoten van  
diezelfde vennootschap,  zijn  aandelen aan die andere vennoten,  inzonderheid aan die  
vennoot aan wie het conflict toerekenbaar is, over te dragen. 
Het volstaat bijgevolg niet dat een vennoot de vennootschap wenst te verlaten en zijn  
aandelen te verkopen opdat op deze procedure een beroep kan worden gedaan: er moet  
bovendien  sprake  zijn  van  een  conflict  met  andere  aandeelhouders,  waaraan  die  
procedure beoogt een einde te stellen. 
Opdat  een  dergelijke  vordering  tot  gedwongen  overname  van  aandelen  zou  kunnen  
worden ingewilligd moet er bovendien sprake zijn van een grond, die aan die vennoot  
toerekenbaar is, die verband houdt met de onderlinge verstandhouding van de vennoten  
binnen die welbepaalde vennootschap en die van die aard is dat van de vennoot, die de  
overname vordert, in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij nog langer vennoot in  
die welbepaalde vennootschap blijft.
Te  dezen  vorderde  verweerder  de  veroordeling  van  eiser  tot  overname  van  de  25  
aandelen, die hij bezat in Neonplexidecor bvba. 
Eiser betwistte ter zake uitdrukkelijk op pagina 13 van zijn conclusies, formeel dan wel  
materieel, betrokken te zijn in de feiten, die verweerder aanhaalde als grond tot uittreding  
uit de Neonplexidecor bvba. 
Het  bestreden  arrest  zelf  beperkt  zich  in  het  motiverend  gedeelte  tot  een  terloopse  
verwijzing naar de situatie, die bij Neonplexidecor was ontstaan in het verlengde van de  
situatie, ontstaan bij de Total Concept nv, zonder weliswaar één enkel feit aan te halen,  
waaruit zou volgen dat er ook binnen Neonplexidecor bvba een conflict bestond of dat  
eisers  gedraging  binnen  die  vennootschap  van  die  aard  was  dat  van  verweerder  in  
redelijkheid niet kon worden verlangd dat hij nog langer vennoot van Neonplexidecor  
bvba bleef. 
Op grond van de gedane vaststellingen, die alle Total Concept nv betroffen, vermocht het  
hof van beroep derhalve niet wettig te besluiten, met bevestiging van de beslissing van de  
eerste rechter, dat de vordering tot gedwongen overname van verweerders aandelen in de  
Neonplexidecor bvba tegen eiser gegrond was (schending van artikel 340, eerste lid, en  
341, Wetboek van Vennootschappen). 

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)
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Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 340, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, kan iedere 
vennoot  om  gegronde  redenen  in  rechte  vorderen  dat  zijn  aandelen  worden 
overgenomen  door  de  vennoten  op  wie  deze  gegronde  redenen  betrekking 
hebben.
5. De gegronde redenen moeten van die aard zijn dat van de vennoot die de 
overname vordert in redelijkheid niet kan verlangd worden dat hij nog langer 
vennoot blijft.
De rechter oordeelt soeverein of de aangevoerde feiten als gegronde redenen in 
de  zin  van  artikel  340,  eerste  lid,  Wetboek  van  Vennootschappen  dienen  te 
worden aangezien.
Indien de feiten die als gegronde redenen kunnen worden aangevoerd in de regel 
verband zullen houden met de vennootschap uit welke de aandeelhouder wenst te 
treden, is het niet uitgesloten dat ook feiten die geen verband houden met die 
vennootschap in aanmerking worden genomen. 
6.  De  appelrechters  stellen  vast  dat  de  verweerder  zich  erover  beklaagt  als 
bestuurder van Total Concept nv en als aandeelhouder van Total Concept nv en 
Neonplexidecor bvba buitenspel te zijn gezet bij de beslissingen tot reorganisatie 
van de activiteiten van Total Concept nv die werden overgeheveld naar andere 
vennootschappen waarin de verweerder niet participeerde. 
Door op grond van die vaststelling te oordelen dat door deze reorganisatie zowel 
bij Total Concept nv, als in het verlengde daarvan ook bij Neonplexidecor bvba 
een  situatie  is  ontstaan  die  is  toe  te  rekenen  aan  de  eiser  en  waardoor  in 
redelijkheid van verweerder niet kan verwacht worden langer vennoot te blijven, 
verantwoorden  de  appelrechters  hun  beslissing  dat  er  gegronde  redenen  tot 
uittreding zijn naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

28 november 2011 – 3° kamer – Voorzitter: E. Dirix, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
A. Smetryns – Gelijkluidende conclusie: R. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaten: H. 
Geinger en J. Verbist.
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2° KAMER - 29 november 2011

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - DOEL - PERSONEN OP WIE HET VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT TOEPASSELIJK IS - OPSOMMING IN DE WET - AARD - PLAATSVERVANGEND RECHTER - 
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TOEPASSELIJKHEID

2º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - PLAATSVERVANGEND RECHTER IN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL - TOEPASSELIJKHEID - BESTAANBAARHEID MET ARTIKEL 13 GRONDWET

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 13 - 
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - PLAATSVERVANGEND RECHTER IN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

4º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - PLAATSVERVANGEND RECHTER IN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL - TOEPASSELIJKHEID - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 6.1 EVRM EN 
14.1 IVBPR

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - PLAATSVERVANGEND 
RECHTER IN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT - PLAATSVERVANGEND RECHTER IN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

7º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - 
DESKUNDIGENOPDRACHT - BODEMRECHTER DIE EEN VERBODEN DELEGATIE VAN RECHTERLIJKE 
BEVOEGDHEID VASTSTELT - WERING VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG - OMVANG

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - DESKUNDIGENOPDRACHT - 
BODEMRECHTER DIE EEN VERBODEN DELEGATIE VAN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID VASTSTELT - 
WERING VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG - OMVANG

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONDERZOEKSRECHTER - 
DESKUNDIGENOPDRACHT - BODEMRECHTER DIE EEN VERBODEN DELEGATIE VAN RECHTERLIJKE 
BEVOEGDHEID VASTSTELT - WERING VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG - OMVANG

10º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER - BEWIJSUITSLUITING - NIET-NALEVING VAN EEN BEPALING VAN OPENBARE ORDE DIE DOOR 
DE WETGEVER NIET IS GESANCTIONEERD - VERZUIM VAN EEN VORMVEREISTE WAAROP EEN 
NIETIGHEIDSSANCTIE IS VOORZIEN - GELIJKSTELLING

11º HELING - WITWAS - VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT MISDRIJF VERKREGEN - 
WITWASSEN VAN HET VERMOGENSVOORDEEL - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - AARD - GOED 
DAT DOOR HET WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL WORDT VERKREGEN - AARD - GEVOLG

12º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
WITWASMISDRIJF - VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT MISDRIJF VERKREGEN - WITWASSEN 
VAN HET VERMOGENSVOORDEEL - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - AARD - GOED DAT DOOR 
HET WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL WORDT VERKREGEN - AARD - GEVOLG

13º DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTELIJKE EXPERTISE BOEKHOUDKUNDIGE 
ORGANISATIE ONDERNEMINGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE PROCÉDÉS - NATUURLIJKE PERSONEN EN 
VENNOOTSCHAPPEN GERECHTIGD TOT GERECHTELIJKE EXPERTISE

14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTELIJKE 
EXPERTISE BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE ONDERNEMINGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE PROCÉDÉS - 
NATUURLIJKE PERSONEN EN VENNOOTSCHAPPEN GERECHTIGD TOT GERECHTELIJKE EXPERTISE

15º BOEKHOUDRECHT - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTELIJKE EXPERTISE 
BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE ONDERNEMINGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE PROCÉDÉS - NATUURLIJKE 
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PERSONEN EN VENNOOTSCHAPPEN GERECHTIGD TOT GERECHTELIJKE EXPERTISE

16º DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTELIJKE EXPERTISE BOEKHOUDKUNDIGE 
ORGANISATIE ONDERNEMINGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE PROCÉDÉS - EXPERTISE UITGEVOERD DOOR 
NIET-GERECHTIGD PERSOON - GEVOLG - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CRITERIA

17º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTELIJKE 
EXPERTISE BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE ONDERNEMINGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE PROCÉDÉS - 
EXPERTISE UITGEVOERD DOOR NIET-GERECHTIGD PERSOON - GEVOLG - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER - CRITERIA

18º BOEKHOUDRECHT - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTELIJKE EXPERTISE 
BOEKHOUDKUNDIGE ORGANISATIE ONDERNEMINGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE PROCÉDÉS - EXPERTISE 
UITGEVOERD DOOR NIET-GERECHTIGD PERSOON - GEVOLG - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - 
CRITERIA

19º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING DOOR HET HOF - VOORWAARDE - 
CRITERIA

20º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - BEHANDELING BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING DOOR HET HOF - VOORWAARDE - 
CRITERIA

21º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
DADEN OF GEBEURTENISSEN DIE DE VERJARING SCHORSEN - VERMELDING IN HET VONNIS OF ARREST - 
VERPLICHTING

22º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - DADEN 
OF GEBEURTENISSEN DIE DE VERJARING STUITEN - VERMELDING IN HET VONNIS OF ARREST - 
VERPLICHTING

23º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - VERJARING - SCHORSING - STUITING - DADEN OF 
GEBEURTENISSEN DIE DE VERJARING STUITEN - VERMELDING IN HET VONNIS OF ARREST - 
VERPLICHTING

24º STRAFVORDERING - VERJARING - SCHORSING - STUITING - DADEN OF GEBEURTENISSEN 
DIE DE VERJARING SCHORSEN OF STUITEN - VERMELDING IN HET VONNIS OF ARREST - VERPLICHTING

25º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF - BEOORDELING - OMVANG

26º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - VERJARING - BEOORDELING DOOR HET HOF - OMVANG

27º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - 
BEOORDELING - OMVANG

28º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - DAAD 
VAN ONDERZOEK - BEGRIP

29º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - DAAD VAN ONDERZOEK - BEGRIP
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30º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
VERJARINGSSTUITENDE DADEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG

31º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - VERJARINGSSTUITENDE DADEN - 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG

32º SAMENHANG - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - 
VERJARINGSSTUITENDE DADEN - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - INTRINSIEKE SAMENHANG - GEVOLG

33º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK IN 
OPENBARE TERECHTZITTING - VERPLICHTING - DOEL - TOEPASSING

34º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- VONNISSEN EN ARRESTEN - UITSPRAAK IN OPENBARE TERECHTZITTING - VERPLICHTING - DOEL - 
TOEPASSING

35º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - 
VEREISTEN

36º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - VEREISTEN

37º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15 - OMSCHRIJVING 
STRAFBARE GEDRAGING - VEREISTEN

38º MISDRIJF — ALLERLEI - BOEKHOUDWET - ARTIKEL 17 (OUD) - ARTIKEL 16 (OUD) - 
OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - LEGALITEITSBEGINSEL - BESTAANBAARHEID MET DE 
ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE GRONDWET

39º BOEKHOUDRECHT - BOEKHOUDWET - INBREUK ARTIKEL 17 (OUD) - INBREUK ARTIKEL 
16 (OUD) - OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - LEGALITEITSBEGINSEL - BESTAANBAARHEID MET 
DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE GRONDWET

40º MISDRIJF — ALLERLEI - BOEKHOUDWET - ARTIKEL 17 (OUD) - ARTIKEL 16 (OUD) - 
OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - LEGALITEITSBEGINSEL - BESTAANBAARHEID MET DE 
ARTIKELEN 7.1 EVRM EN 15.1 IVBPR

41º BOEKHOUDRECHT - BOEKHOUDWET - INBREUK ARTIKEL 17 (OUD) - INBREUK ARTIKEL 
16 (OUD) - OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - LEGALITEITSBEGINSEL - BESTAANBAARHEID MET 
DE ARTIKELEN 7.1 EVRM EN 15.1 IVBPR

42º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - BOEKHOUDRECHT - BOEKHOUDWET - INBREUK ARTIKEL 17 (OUD) - INBREUK ARTIKEL 
16 (OUD) - OMSCHRIJVING STRAFBARE GEDRAGING - LEGALITEITSBEGINSEL - BESTAANBAARHEID MET 
ARTIKEL 7.1 EVRM

43º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - BOEKHOUDRECHT - 
BOEKHOUDWET - INBREUK ARTIKEL 17 (OUD) - INBREUK ARTIKEL 16 (OUD) - OMSCHRIJVING 
STRAFBARE GEDRAGING - LEGALITEITSBEGINSEL - BESTAANBAARHEID MET ARTIKEL 15.1 IVBPR

1º Aangezien het stelsel van het voorrecht van rechtsmacht, dat het verzekeren van een  
onpartijdige en serene rechtsbedeling beoogt ten aanzien van de betrokken personen en  
niet is ingesteld in het persoonlijk belang van de betrokkenen, maar wel in het algemeen  
belang, afwijkt van het gemeen recht, is de opsomming van de in de artikelen 479 en 483  
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Wetboek van Strafvordering vermelde personen die onder de toepassing ervan vallen limi-
tatief;  dit limitatief  karakter staat evenwel niet eraan in de weg dat, in de mate dat een  
plaatsvervangende rechter één van de in de artikelen 479 en 483 Wetboek van Strafvorde-
ring vermelde personen vervangt, hij ook aan deze wetsbepalingen is onderworpen1.

2º en 3° De toepassing van de artikelen 479 en 483 Wetboek van Strafvordering op een  
plaatsvervangend rechter  in  de rechtbank van koophandel  schendt artikel  13 Grondwet  
klaarblijkelijk niet2.

4º, 5° en 6° De toepassing van de artikelen 479 en 483 Wetboek van Strafvordering op een  
plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel schendt de artikelen 6.1 EVRM  
en 14.1 IVBPR niet3.

7º, 8° en 9° De rechter die vaststelt dat door de onderzoeksrechter gegeven deskundigen-
opdrachten een verboden delegatie van rechterlijke bevoegdheid bevatten en die besluit tot  
de wering van de deskundigenverslagen in zoverre die zich uitspreken over de juridische  
implicaties  van hun vaststellingen en bevindingen,  vermag te  oordelen dat  de  door  de  
deskundigen gedane feitelijke vaststellingen en technische bevindingen geen onrechtmatig  
verkregen bewijs uitmaken4.

10º  De  niet-naleving  van  een  bepaling  van  openbare  orde  die  door  de  wetgever  niet  
uitdrukkelijk  is  gesanctioneerd,  kan niet  worden  gelijkgesteld  met  het  verzuim van een  
vormvereiste, waarvoor de wetgever wel uitdrukkelijk in een nietigheidssanctie heeft voor-
zien5.

11º en 12° Uit artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek, dat bepaalt dat de zaken bedoeld  
in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven die gedekt zijn  
door deze bepaling, in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek, volgt dat een witgewassen  
vermogensvoordeel  als  bedoeld  in  artikel  42,  3°,  Strafwetboek,  het  voorwerp  van  het  
misdrijf witwassen uitmaakt in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek; daarentegen is het  
goed dat door de witwasoperatie is verkregen, ook al is het verkrijgen van dat vermogens-
voordeel de finaliteit van de witwasoperatie, niet het voorwerp van het misdrijf witwassen,  
maar wel een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dat misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3°,  
Strafwetboek, zodat de verbeurdverklaring van het uit het witwasmisdrijf verkregen vermo-
gensvoordeel enkel mogelijk is op grond van de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek6.

13º, 14° en 15° Uit de samenlezing van de artikelen 35, eerste lid, 2°, 37 en 58, eerste lid,  
1°, Wet Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen volgt dat alleen de natuurlijke personen en  
de vennootschappen die zijn ingeschreven op de deellijst van externe accountants en de  
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren gerechtigd zijn tot gerechtelijke expertise met  
betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met  
boekhoudkundige  procédés,  van  de  positie  en  werking  van  ondernemingen  vanuit  het  
oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's7.

16º, 17° en 18° Noch de Wet Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen, noch enige andere  
wettelijke bepaling schrijft de nietigheid voor van een verslag van een door artikel 35, eerste  
lid, 2°, Wet Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen bedoelde expertise door een persoon  
die daar overeenkomstig de bepalingen van deze wet niet toe is gerechtigd; die nietigheid  
vloeit niet automatisch voort uit de omstandigheid dat de expertise is uitgevoerd door een  
daartoe niet gerechtigd persoon zodat het aan de rechter staat de toelaatbaarheid van een  
dergelijk verslag te beoordelen in het licht van artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, rekening  
houdend met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze  

1 Zie conclusie OM. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid. 
7 Ibid.
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waarop het bewijs werd verkregen en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd  
begaan8.

19º en 20° De regel, dat het niet aan het Hof maar aan de feitenrechter staat te oordelen of  
de redelijke termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de berechting van zijn zaak is  
overschreden, kent een uitzondering wanneer de overschrijding van de redelijke termijn te  
wijten is aan de duur van het beraad door de rechter waarover de beklaagde geen verweer  
heeft kunnen voeren; ook in dat geval moet het redelijk karakter van de termijn worden  
beoordeeld  op  grond  van  de  concrete  omstandigheden  van  de  zaak,  waaronder  de  
complexiteit ervan9.

21º, 22°, 23° en 24° De rechter is niet verplicht in zijn beslissing de daden of gebeurte -
nissen  aan  te  duiden  die  de  verjaring  van  de  openbare  vordering  hebben  gestuit  of  
geschorst, behoudens hij daartoe bij conclusie wordt verzocht.10 11

25º, 26° en 27° Het staat aan het Hof na te gaan of de verjaring van de strafvordering regel-
matig  gestuit  of  geschorst  is,  en  dit  niet  enkel  op  grond  van  de  vermeldingen  in  de  
bestreden  beslissing,  maar  aan  de  hand  van  de  regelmatig  overgelegde  procedure-
stukken12.

28º en 29° Elke handeling of daad van een daartoe bevoegde overheid om bewijzen te  
verzamelen of de zaak in staat van wijzen te brengen is een daad van onderzoek waardoor  
de verjaring van de strafvordering wordt gestuit in de zin van artikel 22 Voorafgaande Titel  
Wetboek van Strafvordering13.

30º, 31° en 32° De gevolgen van de daden die de verjaring met betrekking tot een misdrijf  
stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die door een  
intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn.14 15

33º en 34° De verplichting om het vonnis in openbare terechtzitting uit te spreken, die ertoe  
strekt  een voor  het  publiek toegankelijk  toezicht  op rechterlijke beslissingen mogelijk te  
maken,  vereist  in  de  regel  de  voorlezing  op  de  openbare  terechtzitting  van  zowel  de  
motieven als het beschikkend gedeelte van de rechterlijke beslissing; die doelstelling kan  
echter ook worden bereikt door een gedeeltelijke voorlezing van de rechterlijke beslissing  
met in elk geval het beschikkend gedeelte, samen met het gelijktijdig of onmiddellijk daarna  
publiek maken van de rechterlijke beslissing door verspreiding via andere publicatievormen  
zoals het internet16.

35º, 36° en 37° De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze voldoende toegankelijk is  
en op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen op voldoende precieze wijze de  
als strafbaar gestelde gedraging omschrijft, zodat de draagwijdte ervan redelijk voorzien-
baar is, zelfs als de rechter over een zekere beoordelingsvrijheid beschikt; aan de vereiste  
van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het voor de persoon op wie de strafbepa-
ling  toepasselijk  is,  mogelijk  is  om  op  grond  van  de  strafbepaling  de  handelingen  en  
verzuimen te kennen die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, waarbij onder  
meer rekening dient te worden gehouden met: de vereiste van een moreel element in elk  
misdrijf,  de  interpretatie  van de strafbepaling  in  het  licht  van de doelstellingen van de  
wetgever en wetsgeschiedenis, de door de rechtscolleges gegeven interpretatie omtrent de  
strafbepaling, de bijzondere hoedanigheid of functie van de persoon tot wie de strafbepaling  
zich richt, zijn bijzondere vertrouwdheid met de materie of het gegeven dat hij beroepsmatig  

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Cass. 17 feb. 1982, AC, 1981-1982, nr. 361.
12 Zie conclusie OM. 
13 Ibid.
14 Ibid.
15 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 5e Ed., Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 253-254.
16 Zie conclusie OM.
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beschikt of kan beschikken over goede informatie17.

38º en 39° De artikelen 17, derde lid (oud) en 16, derde lid (nieuw), Boekhoudwet en 171,  
§2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, die de commissaris, de commissarisrevisor,  
de revisor of de onafhankelijke deskundige bestraffen die niet heeft gedaan wat hij  had  
moeten doen om zich ervan te vergewissen of de goedgekeurde of geattesteerde reke-
ningen,  jaarrekeningen,  balansen  en  resultatenrekeningen  of  geconsolideerde  jaarreke-
ningen van ondernemingen voldeden aan de wettelijke vereisten, zijn, voor al degenen op  
wie de bepaling toepasselijk zijn, kennelijk voldoende nauwkeurig en schenden de artikelen  
12, tweede lid, en 14 Grondwet klaarblijkelijk niet18.

40º, 41°, 42° en 43° De artikelen 17, derde lid (oud) en 16, derde lid (nieuw), Boekhoudwet  
en 171, §2, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, die de commissaris, de commissa-
risrevisor, de revisor of de onafhankelijke deskundige bestraffen die niet heeft gedaan wat  
hij had moeten doen om zich ervan te vergewissen of de goedgekeurde of geattesteerde  
rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarre-
keningen van ondernemingen voldeden aan de wettelijke vereisten, zijn, voor al degenen  
op wie de bepaling toepasselijk zijn, kennelijk voldoende nauwkeurig en schenden de arti-
kelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR niet19.

(D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal M. Timperman: 
(...) 
I. Uitspraak in openbare terechtzitting
1. Het derde middel van eiser V voert een schending aan van artikel 149 Grondwet. 
Eiser voert aan dat uit het proces-verbaal van terechtzitting van 20 september 2010 volgt  
dat de raadsheren in het hof van beroep op de openbare terechtzitting van 20 september  
2010 het  bestreden arrest  slechts  gedeeltelijk  hebben voorgelezen,  namelijk  de hoofd -
stukken 1, 3 tot en met 15, 17.5 en 26, gevolgd door het beschikkend gedeelte van het 
arrest, terwijl artikel 149 Grondwet vereist dat zowel het dispositief als de motieven in  
hun geheel worden voorgelezen.
2. De interpretatie van artikel 149 Grondwet die inhoudt dat niet enkel het dispositief van 
het vonnis of arrest maar ook de motieven dienen te worden voorgelezen op de openbare 
terechtzitting,  werd  vroeger  meermaals  verkondigd20.  Ook VERSTRAETEN schrijft  dat  de 
verplichting om de beslissing in openbare terechtzitting uit te spreken, slaat op de lezing 
van zowel de motieven als van het beschikkend gedeelte21. Elders werd geschreven dat in 
principe de vonnissen in extenso dienen te worden voorgelezen, ofschoon men zich in de  
praktijk doorgaans beperkt tot de voorlezing van het beschikkend gedeelte22. 
3. De openbaarmaking van de vonnissen en arresten, net zoals de motiveringsverplichting 
zelf, beoogt een waarborg te zijn tegen willekeur23. 
Uw Hof oordeelde eerder dat de openbaarheid van de zitting waarop het vonnis of het  

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid.
20Zie o.m.: RPDB, tw. Jugements et arrêts, nr. 299; Pand. Belges, tw. Jugement, nr. 329.
21 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 1649.
22 C.  VAN DEN WYNGAERT m.m.v.  B.  DE SMET en  S.  VANDROMME,  Strafrecht  en strafprocesrecht, 
Antwerpen, Maklu, 2009, 1197.
23 Cass. 12 mei 1932,  Pas. 1932, I, 166: "L' obligation de motiver les jugement est) une garantie  
essentielle contre l'arbitraire; qu'elle s'impose comme preuve que le magistrat a examiné soigneuse-
ment les moyens qui lui étaient soumis et qu'il a médité la solution donnée par lui au litige." Verge -
lijk: J.T. DEBRY, "Le droit constitutionnel à l'épreuve de la société de l'information", Act. Dr. 2002, 
(9) 25.
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arrest wordt uitgesproken, bestaat in de toegankelijkheid tot de zitting waarop uitspraak 
wordt  gedaan24.  Zodoende wordt  het publiek in de mogelijkheid gesteld om kennis  te 
nemen van de motieven van het vonnis of arrest. 
Men zou kunnen poneren dat de verplichting om uitspraak te doen in openbare terechtzit-
ting voor de partijen in het bijzonder van belang is wat het beschikkend gedeelte betreft 25, 
terwijl het voorlezen van de motieven eerder van belang is voor het publiek in het alge-
meen, aan wie precies op die wijze een waarborg tegen willekeurige rechtspraak wordt  
verleend26. 
Wanneer men de doelstelling van artikel 149 Grondwet voor ogen houdt, is er geen reden 
waarom andere wijzen  van  openbaarmaking  van het  vonnis  of  arrest  dan de integrale 
voorlezing ervan op de terechtzitting niet mogelijk zou kunnen zijn. Het is dan ook in het 
licht daarvan dat een aantal voorstellen werden geformuleerd om artikel 149 Grondwet te 
wijzigen27. 
DEBRY merkt op dat internet en databanken, nieuwe perspectieven openen28. 
Dergelijke voorstellen werden nooit aanvaard en thans kan men ervan uitgaan dat zulks  
niet meer nodig is ingevolge de interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de  
Mens heeft gegeven aan de aan de tweede zin van artikel 149 Grondwet vrijwel identieke 
verdragsbepaling van artikel 6 EVRM29.
De interpretatie die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan artikel 6.1  
EVRM wordt gegeven, met name dat aan de voorwaarde dat het vonnis in het openbaar  
moet worden gewezen, is voldaan door het ter beschikking stellen van de tekst van de  
uitspraak aan het publiek, bijvoorbeeld door neerlegging ervan ter griffie, houdt dan ook 
een zinvollere interpretatie in van deze bepaling30. 
Het EHRM oordeelde dat het vereiste het vonnis in het openbaar te wijzen, niet betekent  
dat de openbare voorlezing noodzakelijk is, maar dat ook andere vormen van openbaar-
making kunnen worden voorgeschreven31.

24 Cass. 3 januari 1984, AR 8429, AC, 1983-84, nr. 226. 
25 In casu betwist het middel niet dat het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest integraal 
werd voorgelezen op de openbare terechtzitting van 20 september 2010
26 Pand. belges, tw. Jugement, nr. 336: "(...) ce sont surtout les motifs déterminants du juge qu'il  
importe  au  public  de  connaître,  tandis  que  c'est  le  dispositif  qui  intéresse  les  parties.  C'est  une 
garantie légale de la bonne administration de la justice que la prononciation publique des motifs."
27 "Par ailleurs, l'exigence de publicité du prononcé vise à assurer une bonne administration de la  
justice. Cette obligation faite au magistrat participe cependant, selon certains, à la création, ou à tout  
le moins, au maintien de l'arriéré judiciaire, si souvent dénoncé par les défenseurs d'un appareil judi -
ciaire efficace. D'aucuns observent, dès lors, que 'des modes de publicité moins accaparants et plus  
efficaces' que le prononcé public pourraient être utilement envisagés, hormis dans le cas où la 'solen-
nité contribue à l'efficacité attendue du jugement', et ce, sans remettre en cause la légitimité de l'ob-
jectif du Constituant. (...) C'est dans cette perspective que quelques députés proposent, dès 1997, que 
l'article 149 soit ouvert à révision, 'en vue d'y ajouter un alinéa 2 disposant que la loi peut prévoir ou 
autoriser  que  le  jugement  soit  rendu  public  autrement  que  par  lecture  par  un  juge  en  audience  
publique": J.T. DEBRY, "Le droit constitutionnel à l'épreuve de la société de l'information", Act. Dr. 
2002, (9) 26 die verder ook verwijst naar M. LEROY, "Tout jugement est motivé et rendu publique-
ment", Rev. dr. const. 1999, 77.
28 J.T. DEBRY, "Le droit constitutionnel à l'épreuve de la société de l'information", Act. Dr. 2002, (9) 
27.
29 B. DE SMET, J. LATHOUWERS en K. RIMANQUE, "Artikel 6, §1", J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.)¸ 
Handboek EVRM. Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Vol. I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (371), 
429.
30 zie: J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar adviezen aan 
wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 
1999, 488, die ook wijst op de geformuleerde voorstellen tot wijziging van artikel 149 Grondwet.
31 EHRM, nr. 7984/77, 8 december 1983 (Pretto e.a. / Italië), Publ. Eur. Court. H.R. 1984, Serie A, 
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Ook in latere arresten herhaalde het EHRM deze principes, zoals in het arrest van 15 juli  
2003 inzake Ernst t. België32 en in het arrest van 3 maart 2009 inzake Bacanu et Sc 'R.' SA 
t. Roemenië33. 
4.  Samenvattend kan men besluiten dat, in het licht van artikel 6 EVRM, ter zake de  
verplichting  van  uitspraak  in  openbare  terechtzitting  een  soepele  opvatting  primeert:  
"luidop  voorlezen  hoeft  niet,  en  aan  de  vereiste  openbaarheid  kan  bijvoorbeeld  zijn 
voldaan indien bij de griffie een kopie van de beslissing kan worden afgehaald en die 
beslissing tegelijkertijd in een officiële publicatie wordt bekendgemaakt"34. 
Gelet  op de doelstelling  van  de  verplichting  van  uitspraak in  openbare terechtzitting,  
namelijk o.a. het publiek toelaten zijn controlefunctie uit te oefenen ten aanzien van de  

nr. 71 en http://www.echr.coe.int (25 juni 1999): "25. Par les termes dont il use en sa seconde phrase 
- "le jugement sera rendu publiquement", "judgment shall be pronounced publicly" -, l'article 6 §1  
(artikel 6-1) donnerait à penser qu'il prescrit la lecture du jugement à haute voix. Sans doute le texte  
français  emploie-t-il  le  participe  "rendu"  (given)  là  où  la  version  anglaise  se  sert  du  mot  
"pronounced" (prononcé), mais ce léger écart ne suffit pas à dissiper l'impression qui se dégage du  
libellé de la disposition en cause: "rendu publiquement" - et non "rendu public" - peut très bien passer 
pour  l'équivalent  de  "prononcé  publiquement".De  prime  abord,  l'article  6  §1  (artikel  6-1)  de  la 
Convention européenne semble donc plus strict, à cet égard, que l'article 14 §1 du Pacte international  
de 1966 relatif aux droits civils et politiques, selon lequel le jugement "sera public", "shall be made 
public".
26. De nombreux États membres du Conseil de l'Europe connaissent pourtant de longue date, à côté  
de la lecture à haute voix, d'autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions ou  
de certaines d'entre elles, spécialement leurs cours de cassation, par exemple un dépôt à un greffe  
accessible au public. Les rédacteurs de la Convention ne sauraient avoir négligé cette circonstance  
même si le souci d'en tenir compte ne ressort pas aussi nettement de leur oeuvre que des travaux 
préparatoires du Pacte précité (voir p. ex. le document A/4299 du 3 décembre 1959, pp. 12, 15 et 20, 
§§38 b), 53 et 63 c) in fine). La Cour ne croit donc pas devoir opter pour une interprétation littérale.  
Elle estime qu'il échet, dans chaque cas, d'apprécier à la lumière des particularités de la procédure  
dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet de l'article 6 §1 (artikel 6-1), la forme de publicité du 
"jugement" prévue par le droit interne de l'État en cause."
32 EHRM (2e afd.) nr. 33400/96, 15 juli 2003 (Ernst / België)  http://www.echr.coe.int (9 oktober 
2003);  AM 2003 (weergave VOORHOOF, D.), afl. 4, 290; AM 2003 (weergave VOORHOOF, D.), afl. 4, 
290; JLMB 2003, afl. 35, 1524 en http://jlmbi.larcier.be (4 november 2003); JT dr. eur. 2003 (samen-
vatting),  afl. 101, 221; Mediaforum (NL) 2003 (samenvatting), afl. 9, 288 en  http://www.mediafo-
rum.nl (1  november  2003);  NJB (NL)  2003  (weergave),  afl.  36,  1908  en  http://www.njb.nl (1 
november 2003); RW 2004-05 (weergave VANDENHOLE,  W.),  afl. 12, 476 en  http://www.rw.be (11 
december 2004); T.Strafr. 2004, afl. 2, 113: " (...) Quant au défaut de prononcé public de l'arrêt de la 
Cour  de  cassation,  dont  les requérants  se plaignent  sans plus de  précision,  la  Cour  rappelle que  
malgré l'absence de restrictions, l'exigence selon laquelle le jugement doit être rendu publiquement a 
été interprétée avec une certaine souplesse. Ainsi, elle a estimé qu'il convenait, dans chaque cas, d'ap-
précier à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction du but et de l'objet 
de l'article 6 §1, la forme de publicité du " jugement " prévue par le droit interne de l'Etat en cause  
(Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 12, §26; B. et P. c Royau -
me-Uni, nos 36337/97 et 35974/97, §§45-46, CEDH 2001-III). Dans l'affaire Sutter c. Suisse (arrêt 
du 22 février 1984, série A no 74, §33), elle a jugé que l'exigence de publicité des jugements ne 
devait pas nécessairement prendre la forme d'une lecture à haute voix de l'arrêt, et a déclaré que les  
exigences  de  l'article  6  avaient  été  satisfaites  car  toute  personne  justifiant  d'un  intérêt  pouvait  
consulter le texte intégral des arrêts du tribunal militaire de cassation.
70. En l'espèce, quelques jours après le prononcé en chambre du conseil de l'arrêt, les requérants s'en 
sont procurés le texte par une démarche auprès du greffe. En outre, en l'espèce, l'arrêt de la Cour de  
cassation du 1er avril 1996 a été publié dans le recueil officiel (Pasicrisie), accompagné du réquisi-
toire et des conclusions du procureur général. Cette publication a ainsi rendu possible qu'un certain 
contrôle du public s'exerce sur la jurisprudence de la Cour de cassation (voir Sutter c. Suisse, précité, 
p. 14, §34). A défaut de précision de la part des requérants et au vu de la jurisprudence mentionnée  
ci-dessus, la Cour ne décèle aucune violation de l'exigence de publicité du prononcé de l'arrêt de la 
Cour de cassation. 
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rechterlijke macht, moet men vaststellen dat deze controlefunctie wellicht beter en effici -
ënter kan worden verricht door het ter beschikking stellen van het arrest via het internet in  
plaats van door de integrale voorlezing ervan, wat in casu is gebeurd. In het licht van 
artikel 6 EVRM zoals geïnterpreteerd door het EHRM, dringt een meer soepele interpre-
tatie van de tweede zin van artikel 149 Grondwet zich op. 
5. Ter zake werd op het proces-verbaal van terechtzitting van 20 september 2010 vermeld 
dat het hof van beroep heeft beslist het arrest in openbare terechtzitting uit te spreken door 
de voorlezing van de hoofdstukken  1,  3 tot  en met  15,  17.5 en 26,  gevolgd door het 
beschikkend gedeelte. Dit werd verantwoord door het feit dat, gelet op de uitzonderlijke 
omvang van  het  arrest,  de  voorlezing ervan  ongeveer  twee  weken zou vergen  en het 
arrest, gelet op de omvang en de vrij complexe aard van de zaak, zowel feitelijk als juri -
disch, van die aard is dat het beter begrepen zal worden door de lectuur van de tekst ervan  
dan door het dagenlang aanhoren van de voorlezing.
Hetzelfde proces-verbaal van terechtzitting illustreert dat het hof van beroep de nodige 
maatregelen nam om de openbaarheid te garanderen: "Onmiddellijk na de uitspraak zal 
elke beklaagde een kopie van het volledige arrest kunnen bekomen. Er zal dan ook een 
inhoudstafel van het arrest beschikbaar zijn. Deze inhoudstafel maakt evenwel geen deel 
uit van het arrest en is een aparte bijlage, alleen bedoeld om de toegankelijkheid van het  
arrest  te  bevorderen.  Daarnaast  zal  onmiddellijk  na  de  uitspraak  het  nodige  worden 
gedaan om de tekst van het arrest op het internet te plaatsen (...) Het arrest zal derhalve 
nog vandaag en uiterlijk vanaf morgenochtend kunnen geraadpleegd worden, afhankelijk 
van de duur van de voorlezing vandaag. Naar het oordeel van het hof is een onmiddellijke  
publicatie op het internet van de volledige tekst van het arrest een garantie voor de open-
baarheid van de uitspraak. Door de motieven voor de straftoemeting, gevolgd door het 
beschikkend gedeelte van het arrest, worden de beklaagden meteen in kennis gesteld van  
het feit of de hen ten laste gelegde feiten al dan niet bewezen worden geacht, of ze al dan 
niet worden gestraft en meer bepaald voor welke misdrijven dit het geval is alsook van de  
opgelegde  straf  en  de  redenen  van  de  toegepaste  strafmaat.  Het  Hof  is  dan  ook  van 
oordeel dat de hier uiteengezette werkwijze toelaat een openbaar toezicht over de gevelde  
beslissing mogelijk  te maken,  zoals beoogd door het artikel  149 van de Grondwet,  in 
zoverre dit bepaalt dat elk vonnis in openbare terechtzitting wordt uitgesproken."
Op die gronden kon het bestreden arrest dan ook op pagina 2100 oordelen dat het, op de 
wijze zoals beschreven in het proces-verbaal van terechtzitting van 20 september 2010, 
werd uitgesproken in de buitengewone openbare terechtzitting van 20 september 2010. 
Ingevolge  deze  verwijzing  in  het  bestreden  arrest,  naar  de  in  het  proces-verbaal  van 

71. En conclusion, la Cour considère que les exigences de publicité posées par l'article 6 §1 de la  
Convention ont été suffisamment respectées."
33 EHRM (3e afd.) nr. 4411/04, 3 maart 2009 (Bacanu en SC 'R.' SA / Roemenië) http://www.echr.-
coe.int (6 mei  2009); Mediaforum (NL) 2009 (samenvatting),  afl.  4,  155 en  http://www.mediafo-
rum.nl (6 mei 2009): "(...) La Cour relève que de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe  
connaissent de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d'autres moyens de rendre publiques les 
décisions de leurs juridictions,  par exemple,  par un dépôt au greffe accessible au public.102. En 
l'espèce, à supposer que les décisions litigieuses n'aient pas été rendues en audience publique, la Cour 
rappelle qu'elle a déjà jugé que le but poursuivi par l'article 6 §1, à savoir  assurer le contrôle du 
pouvoir judiciaire par le public, n'était pas moins bien réalisé par un dépôt au greffe que par la lecture 
en audience publique d'une décision (voir, Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A 
no 71, §27; Axen c. Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, §30 et Ernst et autres c. 
Belgique, no 33400/96, §69, 15 juillet 2003). (...)"
34 J. VELAERS en S. VAN DROOGHENBROECK, "Justitie", in De bij  de Grondwet gewaarborgde grond-
rechten getoetst  aan de internationale instrumenten ter bescherming van de grondrechten, Verslag 
namens de werkgroep belast met het onderzoek van Titel II van de Grondwet uitgebracht door de  
heer DAVID GEERTS, Parl. St. Kamer, doc 51 2867/001, pagina 307.
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terechtzitting  weergegeven  en  hierboven  aangehaalde  wijze  van  bekendmaking  ervan, 
werd voldaan aan het bepaalde in de tweede zin van artikel 149 Grondwet, dat op dit punt  
een analoge inhoud lijkt te bevatten als artikel 6.1 EVRM.
In zoverre het middel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat artikel 149 Grondwet 
vereist dat het volledige arrest integraal, zowel motieven als beschikkende gedeelte, wordt  
voorgelezen in openbare terechtzitting, faalt het naar recht.
Op grond van de redenen die het arrest bevat, vermochten de rechters te oordelen dat het  
arrest werd uitgesproken overeenkomstig artikel 149 Grondwet; in zoverre kan het middel  
niet aangenomen worden.
(...)

III. Verjaring van de strafvordering

11. Het eerste middel van eiser V voert de schending aan van artikel 149 Grondwet, en  
van de artikelen 21, 22, 23, 24, en 25 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

Het middel  voert  aan dat de rechters een veroordeling voor  een wanbedrijf  uitspreken 
nadat meer dan het dubbel van de oorspronkelijke vijfjarige verjaringstermijn is verlopen 
sinds  de  dag  waarop  het  bewezen  verklaard  misdrijf  werd  gepleegd,  zonder  dat  een  
nuttige stuiting of schorsing van de verjaring werd vastgesteld.

11.1.  Bij  ontstentenis van  een conclusie dienaangaande,  is de feitenrechter  er niet  toe 
verplicht in zijn beslissing de daden of gebeurtenissen aan te duiden die de verjaring van 
de openbare vordering hebben gestuit of geschorst35. 

In  zoverre  het  middel  de  schending van  artikel  149 Grondwet  aanvoert,  kan  het  niet  
worden aangenomen.

11.2. Het aan eiser ten laste gelegde misdrijf werd gepleegd tussen 16 december 1998 en 
1 september 2003, namelijk op 4 mei 2000. Bijgevolg is in casu artikel 24 Voorafgaande  
Titel  Wetboek van Strafvordering,  zoals vervangen  door artikel  3 van de Wet van 11  
december 1998 (BS 16 december 1998), van toepassing.

Het Hof is bevoegd om na te gaan of er onder de regelmatig overgelegde  procedure-
stukken stukken voorkomen waaruit blijkt dat de verjaring van de strafvordering regel-
matig is gestuit36 of geschorst.

In  zoverre het middel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat het Hof de verjaring  
enkel kan onderzoeken op grond van de vermeldingen in het bestreden arrest, faalt het 
naar recht.

11.3. Elke handeling of daad van een daartoe bevoegde overheid om bewijzen te verza -
melen of de zaak in staat van wijzen te brengen is een daad van onderzoek waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt gestuit in de zin van artikel 22 Voorafgaande titel 
Wetboek van Strafvordering37.

De  gevolgen  van  de  daden  die  de  verjaring  met  betrekking  tot  een  misdrijf  stuiten,  
strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die door een intrin -
sieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn38.

De chronologie van de feiten en de verjaring kunnen als volgt worden gereconstrueerd:

35 Cass. 26 juni 1990, AR 3952, AC, 1989-1990, nr. 630.
36 Idem.
37 Cass. 21 februari 1979, Arr.Cass. 1979, 746.
38 Cass. 13 september 2006, AR P.06.0966.F, AC, 2006, nr. 413.
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Feit Datum Einde verjaringstermijn Grondslag

Misdrijf 4 mei 2000 3 mei 2005 Artikel  21  V.T.Wetboek 
van Strafvordering,  artikel 
1 en 38 Sw.

Brief waarbij het openbaar 
ministerie  aanvullende 
inlichtingen  vroeg  aan  de 
kamervoorzitter-onder-
zoeksrechter

12 april 200539 11 april 2010 Artikel  22  V.T.Wetboek 
van Strafvordering

Laatste nuttige stuiting 3 mei 2005 2 mei 2010 Artikel  22  V.T.Wetboek 
van Strafvordering

Eerste zitdag 21 mei 2007 Schorsing  van  de  verja-
ringstermijn met 1 jaar: 10 
april 201140

Artikel  24,  1°  Wetboek 
van  Strafvordering  (rege-
ling  Wet  11  december 
1998)

Uitspraak bestreden arrest 20 september 2010

Zodoende  staat  vast,  zonder  dat  het  nodig  is  nog  andere mogelijke  stuitingsdaden  of  
schorsingsgronden te onderzoeken, dat de artikelen 21, 22, 23, 24 en 25 Voorafgaande 
titel Wetboek van Strafvordering niet zijn geschonden. 
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

39 De processen-verbaal van 4 mei 2005 zijn te laat om nog de verjaring te kunnen stuiten. Het  
bestreden arrest  vermeldt  ook  nog PV's  van 18 april  2005,  20 april  2005 en 28 april  2005.  De  
precieze strekking van de betreffende PV's (was er een verhoor?  Wie  werd verhoord?  Door  wie  
gebeurde het verhoor? ...) is echter niet duidelijk.
40 Als gevolg van artikel 24, 1° Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering zoals te deze van 
toepassing, is de verjaring van de strafvordering geschorst ten aanzien van alle partijen vanaf de dag  
van de zitting waarop de strafvordering op de door  de wet bepaalde wijze bij  het vonnisgerecht 
wordt. 
De verjaring begint evenwel opnieuw te lopen:
- vanaf de dag van de beslissing van het vonnisgerecht, ambtshalve of op verzoek van het openbaar  
ministerie, om de zaak onbepaald uit te stellen, tot op de dag waarop de behandeling ervan door het 
vonnisgerecht wordt hervat;
- vanaf de dag van de beslissing van het vonnisgerecht, ambtshalve of op verzoek van het openbaar  
ministerie, om de behandeling van de zaak uit te stellen met het oog op het verrichten van bijko -
mende onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit, tot op de dag waarop de behan-
deling van de zaak door het vonnisgerecht wordt hervat;
- vanaf de verklaring van hoger beroep bedoeld in artikel 203, of de betekening van het hoger beroep  
bedoeld in artikel 205, tot op de dag waarop het hoger beroep op de door de wet bepaalde wijze bij 
het vonnisgerecht in hoger beroep wordt ingeleid, indien het hoger beroep tegen de uitspraak over de 
strafvordering enkel uitgaat van het openbaar ministerie;
- vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen van de dag van de zitting waarop, naar  
gelang van het geval, de strafvordering bij het vonnisgerecht in eerste aanleg of bij het vonnisgerecht 
in hoger beroep wordt ingeleid of dit laatste vonnisgerecht beslist uitspraak te doen over de strafvor-
dering, tot op de dag van de uitspraak over de strafvordering door het desbetreffende vonnisgerecht;
In casu werd de zaak ingeleid op 21 mei 2007, zodat de verjaring in beginsel geschorst werd tot en 
met 20 mei 2008 (vierde uitzondering onder 1°). Aangezien de verjaring tussen 21 mei 2007 en 20 
mei 2008 niet opnieuw begon te lopen, nu de zaak tussen die data niet ambtshalve of op verzoek van  
het openbaar ministerie voor onbepaalde tijd (weliswaar werd op 1 oktober 2007 de zaak voor onbe-
paalde tijd uitgesteld ten aanzien van de 21ste beklaagde (zie pagina 466 van het bestreden arrest),  
maar daarmee werd behandeling van de zaak niet volledig, ten aanzien van alle beklaagden, uitge-
steld, zodat de verjaringstermijn niet opnieuw begon te lopen ten aanzien van eiser) of met het oog op 
het verrichten van bijkomende onderzoeksdaden werd uitgesteld, staat vast dat de maximale schor -
singtermijn werd bereikt.
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IV. Recht op een eerlijk proces 
A) Onterechte toepassing van de procedure van voorrecht van rechtsmacht 
12. Het tweede middel van eiser II en van eiser VI voert de schending aan van de artikelen 
127, 130, 182, 479, 482bis en 483 Wetboek van Strafvordering, van de artikelen 10, 11 en 
13 Grondwet, van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het  
recht van verdediging en van de artikelen 6.1 en 14 EVRM. Het arrest heeft ten onrechte 
de dagvaarding, gesteund op voorrecht van rechtsmacht, ontvankelijk verklaard op grond 
van de hoedanigheid van een medebeklaagde die plaatsvervangend rechter in de recht-
bank van koophandel te Ieper was.
Eisers argumenteren dat noch artikel 479, noch artikel 483 Wetboek van Strafvordering 
melding maken van 'plaatsvervangende rechters', zodat er geen wettelijke basis bestaat om 
de procedure van voorrecht van rechtsmacht toepasselijk te verklaren op personen met die  
hoedanigheid. 
Volgens  eisers  is  het  gevolg  daarvan  dat  ook  artikel  6.1  EVRM  werd  geschonden,  
minstens is er sprake van diverse schendingen van het gelijkheidsbeginsel, doordat ook 
daders van een misdrijf dat samenhangend was met het misdrijf gepleegd door de plaats -
vervangende rechter, voor het hof van beroep werden berecht op grond van de procedure 
van voorrecht van rechtsmacht.
In de toelichting bij het middel wordt erop gewezen dat in rechtspraak en rechtsleer welis -
waar  steeds werd voorgehouden dat de regeling inzake voorrecht van rechtsmacht ook 
toepassing vindt op de plaatsvervangende rechters, doch dat dit het een onaanvaardbare 
uitbreiding contra legem is zodat eisers niet werden berecht door het gerecht bij de wet  
ingesteld.
Voor zover het Hof zou oordelen dat artikel 13 Grondwet zich er niet tegen verzet dat een 
beklaagde, die wordt vervolgd voor een misdrijf dat samenhangend is met een misdrijf  
gepleegd  door  een  plaatsvervangend  rechter,  wordt  berecht  volgens  de procedure  van 
voorrecht  van  rechtsmacht,  vragen  eisers  dat  volgende  prejudiciële  vraag  zou  worden 
gesteld aan het Grondwettelijk Hof: 
"Schendt artikel 479 juncto artikel 482bis van het Wetboek van Strafvordering, alzo geïn-
terpreteerd dat de procedure van voorrecht van rechtsmacht ook moet worden toegepast 
bij de berechting van een beklaagde die wordt vervolgd wegens een misdrijf dat samen-
hangend  is  met  een  misdrijf  gepleegd  door  een  plaatsvervangend  rechter,  zijnde  een 
hoedanigheid die niet vermeld is in voornoemd artikel 479 van het Wetboek van Strafvor-
dering,  artikel  13 van de Grondwet  en artikel  6.1 van het  Europees Verdrag voor  de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden?"
Daarnaast vragen eisers dat nog twee andere prejudiciële vragen zouden worden gesteld 
aan het Grondwettelijk Hof, namelijk:
"Schendt artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet,  
doordat het van toepassing is op een plaatsvervangend rechter (in de rechtbank van koop-
handel) die niet  noodzakelijk effectief zetelt,  terwijl  het niet van toepassing is op een  
rechter in sociale zaken, die nochtans wel effectief zetelt?" 
en tenslotte: 
"Schendt artikel 479 juncto artikel 482bis van het Wetboek van Strafvordering, de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij tot gevolg hebben dat  
de beklaagde van een met correctionele straffen bestraft misdrijf dat samenhangend is met 
een misdrijf gepleegd door een plaatsvervangend (en dus niet noodzakelijk effectief zete-
lend) rechter (in de rechtbank van koophandel) berecht wordt door het hof van beroep in 
eerste en laatste aanleg, terwijl de beklaagde van een met correctionele straffen bestraft 
misdrijf  dat  samenhangend is  met  een misdrijf  gepleegd  door  een (effectief  zetelend) 
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rechter in sociale zaken berecht wordt  volgens de gemeenrechtelijke procedure en dus 
over twee aanleggen beschikt?"
12.1. De regeling van artikel 479 Wetboek van Strafvordering betreffende het voorrecht 
van rechtsmacht is, zoals blijkt uit de tekst van deze bepaling, toepasselijk op een vrede-
rechter, een rechter in de politierechtbank, een rechter in de rechtbank van eerste aanleg, 
in de arbeidsrechtbank of in de rechtbank van koophandel, een raadsheer in het hof van 
beroep of in het arbeidshof, een raadsheer in het Hof van Cassatie, een magistraat van het 
parket bij een rechtbank of een hof, een referendaris bij het Hof van Cassatie, een lid van 
het Rekenhof, een lid van de Raad van State, van het auditoraat of van het coördinatiebu-
reau bij de Raad van State, een lid van het Grondwettelijk Hof, een referendaris bij dat 
Hof, de leden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en een provinciegouverneur. 
Plaatsvervangende rechters en magistraten worden niet vermeld, net zomin als de rechters 
in sociale zaken, de raadsheren in sociale zaken en de rechters in handelszaken.
12.2.  Wat  deze eerste categorie  betreft,  de plaatsvervangende  rechters en magistraten,  
hebben rechtspraak en rechtsleer steeds unaniem geoordeeld dat deze ook het voorrecht 
van  rechtsmacht  van  artikel  479 Wetboek van  Strafvordering  genieten:  "plaatsvervan-
gende magistraten genieten onder dezelfde voorwaarden van het voorrecht van rechts-
macht als de werkende magistraten"41. 
Vermits deze lijst van personen exhaustief is, betekent zulks dat de waarborgen die vervat 
zitten in het systeem van het voorrecht van rechtsmacht, niet kunnen worden uitgebreid 
tot  onder  meer  griffiers;  bovendien  dient  te  worden  onderstreept  dat,  wanneer  men 
"spreekt  over de rechters in de arbeidsrechtbanken en de rechters in de rechtbank van  
koophandel, (...) de regeling enkel [geldt] voor de professionele magistraten: de rechters 
en raadsheren in sociale zaken en de rechters in koophandelszaken worden uitgesloten uit 
die regeling omdat zij geen magistraat zijn"42. 
Nochtans is dit laatste geen doorslaggevend criterium, vermits bijvoorbeeld een provin-
ciegouverneur ook geen magistraat is.
Ook VERSTRAETEN schrijft dat de opsomming van de artikelen 479 en 483 strikt limitatief 
is, zodat er geen voorrecht is weggelegd voor de griffiers; daarnaast merkt hij op dat de  
"aanduiding van de rechters in de arbeidsrechtbank of in de rechtbank van koophandel 
uitsluitend voor de beroepsrechters [geldt], en niet voor de rechters in sociale zaken en de 
rechters  in  koophandelszaken.  Hetzelfde  geldt  op  het  vlak  van  de  rechtsmachten  in 
beroep, waar wel de raadsheren in het arbeidshof, doch niet de raadsheren in sociale zaken 
van het voorrecht van rechtsmacht genieten"43. 
Wat de plaatsvervangende  magistraten  betreft,  schrijft  deze auteur:  "Uitgaande  van de 
gedachte dat de waarborgen die door de wet werden toegekend samenhangen met de taak  
die aan de magistraat werd opgedragen, werd door de rechtspraak aangenomen dat ook de 
plaatsvervangende  magistraten onder dezelfde voorwaarden  als de magistraten van het 
voorrecht van rechtsmacht genieten. Dit geldt aldus voor de plaatsvervangende rechters in 
de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel"44. 
DECLERCQ komt tot dezelfde conclusie45. 
12.3. Dat de regeling betreffende voorrecht van rechtsmacht toepassing vindt op plaats-

41 J. DE CODT, "De vervolging van magistraten", in X. DE RIEMAECKER en G. LONDERS (eds.), Statuut en 
deontologie van de magistraat, Brugge, die Keure, 2000, (149) 154.
42 Ibidem, 154-155.
43 R. VERSTRAETEN, "Voorrecht van rechtsmacht", in L. DUPUNT en B. SPRIET (eds.), Strafrecht voor 
rechtspractici IV, Leuven, Acco, 1991, (95) 101. 
44 Ibidem, 103.
45 Zie: R. DECLERCQ, "Bevoegdheid - Ratione personae", in Strafrecht en Strafvordering. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, lobsl., 2006, nrs. 18-19.
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vervangende rechters volgt ook uit de rechtspraak.
Aldus oordeelde het Hof in een arrest van 13 september 1994 dat uit de artikelen 480 en  
484 Wetboek van Strafvordering blijkt  dat de bevoegdheid om de strafvordering in te 
stellen tegen een plaatsvervangende rechter wegens een misdaad gepleegd buiten of in de 
uitoefening van zijn ambt, toebehoort aan de procureur-generaal bij het hof van beroep46. 
Uit dit arrest blijkt met andere woorden dat ook plaatsvervangende rechters aan het voor -
recht van rechtsmacht zijn onderworpen47. 
Ook het Arbitragehof heeft dat meermaals bevestigd: "Het voorrecht van rechtsmacht, dat 
van toepassing is op de magistraten, met inbegrip van de plaatsvervangende magistraten,  
en op bepaalde andere ambtsdragers, is ingesteld met het oog op het verzekeren van een  
onpartijdige en serene rechtsbedeling ten aanzien van die personen. De bijzondere regels 
op het gebied van onderzoek, vervolging en berechting die het voorrecht van rechtsmacht  
inhoudt, beogen te vermijden dat, enerzijds, ondoordachte, onverantwoorde of tergende 
vervolgingen jegens ambtsdragers op wie dat stelsel van toepassing is, op gang zouden 
worden gebracht, anderzijds, die ambtsdragers hetzij te streng, hetzij met te veel toege -
vendheid zouden worden  behandeld.  Het geheel  van  die  motieven kan redelijkerwijze 
verantwoorden dat personen op wie het voorrecht van rechtsmacht van toepassing is, op  
het gebied van het onderzoek, de vervolging en de berechting anders worden behandeld 
dan de rechtsonderhorigen op wie de gewone regels van strafvordering van toepassing 
zijn"48. 
12.4. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt verder ook dat de in artikel 479 
Wetboek van Strafvordering opgenomen opsomming limitatief is: dit limitatieve karakter  
volgt  uit  het feit  dat deze wetsbepaling afwijkt  van het gemeen recht 49.  Aldus zal het 
stelsel  van  voorrecht  van  rechtsmacht  enkel  toepassing  vinden  op  alle  in  artikel  479 
Wetboek van Strafvordering genaamde personen,  doch niet  op de rechters in handels-
zaken, de rechters in sociale zaken en de raadsheren in sociale zaken.
Zo besliste het Hof in een arrest van 15 december 1998 dat de rechter in handelszaken niet 
het voorrecht van rechtsmacht geniet vermits de opsomming van artikel 479 Wetboek van 
Strafvordering geen melding maakt  van:  "de rechter in handelszaken,  wiens ambt niet  
samenvalt  met dat van rechter in de rechtbank van koophandel; dat voornoemd artikel  
weliswaar betrekking heeft op de rechters in de rechtbank van koophandel, maar niet op 
alle leden van voornoemd rechtscollege;  dat,  als de wetgever  de voorrang van rechts -
macht, die is ingevoerd bij voornoemde wetsbepaling, welke van openbare orde is en op 
beperkende wijze moet worden uitgelegd, had willen uitbreiden tot de rechter in handels-
zaken, hij dat in de wet had moeten opnemen"50. 
In  een  arrest  van  11  maart  2009  oordeelde  het  Grondwettelijk  Hof  dat  artikel  479 
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet niet schendt in zoverre het 
de raadsheer in sociale zaken niet beoogt51. 
Het Grondwettelijk Hof oordeelde - in overeenstemming met de overwegingen uit de hier-

46 Cass. 13 september 1994, AR P.94.1022.N, AC, 1994, nr. 376.
47 Zie in vergelijkbare zin: Cass. 7 april 1975, AC, 1975, 852, m.b.t. een plaatsvervangende vrede-
rechter.
48 Arbitragehof nr. 66/94, 14 juli 1994, r.o. B.2. In dezelfde zin: Arbitragehof nr. 60/96, 7 november 
1996, r.o.  B.3;  Arbitragehof  nr.  112/98,  4  november  1998,  r.o.  B.3;  Arbitragehof  nr.  117/98,  18 
november 1998, r. o. B.4. 
49 Cass. 15 december 1998, AR P.07.1276.F, AC, 1998, nr. 521. Zie ook Cass. 7 oktober 1963, Pas., 
1964, 124; RW 1963-64, 1651 waar het restrictieve karakter van artikel 479 Wetboek van Strafvorde-
ring wordt beklemtoond.
50 Cass. 15 december 1998, AR P.07.1276.F, AC, 1998, nr. 521.
51 Gw. H. nr. 44/2009, 11 maart 2009. Zie ook Cass. 2 juni 2009, AR P.07.1823. N, AC, 2009, nr. 
364.
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boven aangehaalde arresten van het Arbitragehof van 14 juli 1994, 7 november 1996, 4 
november  1998 en  18  november  1998  -  dat  het  voorrecht  van  rechtsmacht  "dat  van 
toepassing is op magistraten en op bepaalde andere titularissen van een openbaar ambt, is  
ingesteld met het oog op het verzekeren van een onpartijdige en serene rechtsbedeling ten 
aanzien van die personen. (...)"
In tegenstelling tot de vier aangehaalde arresten van het Arbitragehof zijn de plaatsver-
vangende magistraten in dit laatste arrest niet meer vermeld.
Dit  laatste  lijkt  echter  volledig  logisch52 en verhindert  niet  dat  een plaatsvervangende 
rechter in de rechtbank van koophandel, - hoedanigheid die een medebeklaagde van eisers 
II en VI had - wél aan het systeem van het voorrecht van rechtsmacht onderworpen blijft.  
Uit het samenlezen van de verschillende arresten van het Arbitragehof, van het arrest van 
11 maart 2009 van het Grondwettelijk Hof, van de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
en de aangehaalde rechtsleer, volgt immers dat plaatsvervangende rechters aan het stelsel  
van  het  voorrecht  van  rechtsmacht  van  artikel  479  Wetboek  van  Strafvordering  zijn 
onderworpen wanneer ze een daarin bedoelde persoon vervangen. 
Nu de rechters in sociale zaken, de rechters in handelszaken en de raadsheren in sociale  
zaken volgens voormelde rechtspraak en rechtsleer zelf niet aan het voorrecht van rechts-
macht zijn onderworpen, zijn a fortiori hun plaatsvervangers, zoals bedoeld in respectie-
velijk artikel 87, derde lid, Gerechtelijk Wetboek en 103, derde lid, Gerechtelijk Wetboek,  
dat evenmin.
De regeling van het voorrecht van rechtsmacht,  zoals bedoeld in de artikelen 479 e.v.  
Wetboek van Strafvordering,  vindt  toepassing op de daarin bedoelde personen en hun 
plaatsvervangers. Plaatsvervangende rechters zijn eraan onderworpen in de mate waarin 
zij een in die wetsbepaling vermelde persoon vervangen: er is dan ook geen sprake van 
een gewoonte contralegem of van enige uitbreiding van artikel 479 Wetboek van Strafvor-
dering.
In de mate dat het middel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat er geen wettelijke  
basis bestaat om de procedure van voorrecht van rechtsmacht toepasselijk te maken op 
plaatsvervangende magistraten, faalt het naar recht. 
Meteen volgt daaruit ook dat, anders dan het middel voorhoudt, er géén sprake is van een  
schending van artikel 6.1 EVRM omdat het niet zo is dat de zaak niet werd berecht door  
het bij wet ingestelde gerecht. In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
12.5. De eerste door eisers voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 
namelijk: "Schendt artikel 479 juncto artikel 482bis van het Wetboek van Strafvordering, 
alzo geïnterpreteerd dat de procedure van voorrecht van rechtsmacht ook moet worden 
toegepast bij de berechting van een beklaagde die wordt vervolgd wegens een misdrijf dat 
samenhangend is met een misdrijf gepleegd door een plaatsvervangend rechter, zijnde een 
hoedanigheid die niet vermeld is in voornoemd artikel 479 van het Wetboek van Strafvor-
dering,  artikel  13 van  de Grondwet  en artikel  6.1 van  het  Europees Verdrag voor  de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden?", dient niet te worden gesteld.
In de mate dat de voorgestelde prejudiciële vraag ervan uitgaat dat er sprake zou zijn van 
een aparte categorie van hoedanigheid van plaatsvervangende rechters, die in alle gevallen 
en dus steeds aan het regime van het voorrecht van rechtsmacht zijn onderworpen, gaan  

52 In de vier aangehaalde arresten van het Arbitragehof werd verklaard dat het stelsel van het voor-
recht van rechtsmacht van toepassing was op de magistraten "met inbegrip van de plaatsvervangende 
magistraten". De weglating van deze verwijzing naar de plaatsvervangende magistraten in het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 11 maart 2009 betekent enkel dat de plaatsvervangende rechters in 
handelszaken en in sociale zaken en de plaatsvervangende raadsheren in sociale zaken niet aan het  
stelsel van het voorrecht van rechtsmacht zijn onderworpen, doch dat dit niet zo is voor de plaatsver-
vangers van de personen die wél zijn vermeld in artikel 479 Wetboek van Strafvordering.
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eisers aan het hoger gemaakte onderscheid voorbij. Of plaatsvervangers al dan niet aan de 
regeling van artikel 479 Wetboek van Strafvordering zijn onderworpen volgt niet uit het 
karakter of de hoedanigheid van plaatsvervanger, doch wel uit de hoedanigheid van de 
persoon die men vervangt.  De opgeworpen prejudiciële vraag gaat daarom uit van een 
onjuiste hypothese, zodat ze om die reden niet dient te worden gesteld.
Ten overvloede moet  worden  opgemerkt  dat het Arbitragehof geoordeeld heeft  dat de 
regeling van artikel 479 Wetboek van Strafvordering ten aanzien van een beklaagde die  
wordt vervolgd wegens een misdrijf dat samenhangend is met een misdrijf gepleegd door 
een persoon die in deze wetsbepaling wordt  vermeld,  geen schending uitmaakt  van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Het arrest nr. 13/98 van 11 februari 1998 oordeelde dat artikel 479 Wetboek van Strafvor -
dering, in zoverre het de vervolgde rechtsonderhorigen gelijktijdig met de houders van de  
ambten die erin worden geciteerd, het voordeel van rechtspraak in twee instanties ontzegt,  
de artikelen 10 en 11 Grondwet niet schendt53. 
In zoverre het Arbitragehof in deze arresten54 oordeelde dat het aanvaardbaar is dat de in 
artikel 479 Wetboek van Strafvordering vermelde personen onmiddellijk door het hof van 
beroep worden berecht en dat het, gelet op de vereisten van een goede rechtsbedeling, 
wenselijk is te vermijden dat rechtscolleges onverzoenbare beslissingen wijzen, terwijl die 
beslissingen betrekking hebben op dezelfde feiten die zijn gepleegd zowel door in het  
voormelde  artikel  479 vermelde  personen als  door andere personen,  volgt  ook dat  dit 
systeem  verzoenbaar  is  met  artikel  13  Grondwet.  Het  arrest  van  11  februari  1998 
oordeelde eveneens dat het tegensprekelijke karakter van de debatten en de rechten van de  
verdediging daardoor niet worden geschonden.
Tenslotte  kan  er  nog  op  gewezen  worden  dat  de  bepaling  van  artikel  13  Grondwet, 
volgens het welk niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van de rechter die de  
wet hem toekent, aan ieder die zich in dezelfde toestand bevindt het recht waarborgt om 
volgens dezelfde regels inzake bevoegdheid en rechtspleging te worden berecht55. 
Moet men dan ook niet vaststellen dat de personen genoemd in artikel 479 Wetboek van  
Strafvordering,  alsook de plaatsvervangers  van die personen, zich in dezelfde toestand 
bevinden  als  de  andere  personen  die  echter  wegens  samenhang  voor  dezelfde  feiten 
worden vervolgd, maar zich precies ook in een verschillende toestand bevinden dan de 
andere rechtsonderhorigen die wegens samenhang samen worden vervolgd met personen 
die niet zijn vermeld in artikel 479 Wetboek van Strafvordering?
12.6. Eisers formuleren nog twee andere prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof56. 
Deze vragen dienen evenmin te worden gesteld:
- Ze vergelijken twee categorieën van personen die niet vergelijkbaar zijn, namelijk de 
plaatsvervangende rechters in de rechtbank van koophandel en de effectief zetelende rech-
ters  in  sociale  zaken.  De  opgeworpen  prejudiciële  vragen  betreffen  geen  onderscheid 
tussen personen of partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden; de aangevoerde 
ongelijkheid heeft geen betrekking op gelijke maar op verschillende toestanden57. 

53 Zie ook in dezelfde zin: Arbitragehof nr. 60/96, 7 november 1996. Vergelijk ook met: V. THIRY, 
"La privation d'un double degré de juridiction en regard du principe d'égalité" (noot onder Arbitra-
gehof nr. 60/96, 7 november 1996), JLMB 1996, (1695) 1695.
54 Zie bv. Arbitragehof nr. 13/98, 11 februari 1998.
55 Zie: Cass. 1 februari 1984, AR 3210, AC, 1983-84, nr. 297.
56 Cfr. supra pagina 23.
57 Cfr. L. HUYBRECHTS en M. TRAEST, "De weigering door het Hof van Cassatie om aan het Arbitra-
gehof  een prejudiciële vraag te  stellen", in A. ARTS,  I.  VEROUGSTRAETE e.a.  (eds.),  De verhouding 
tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State, Brugge, die Keure, 2006, (195) 
200.
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- Bovendien gaan de vragen er ten onrechte van uit dat het voor het al dan niet toepasse-
lijk zijn van het systeem van het voorrecht van rechtsmacht, het noodzakelijk zou zijn een 
onderscheid te maken tussen het al dan niet effectief zetelen van de betrokkene.  Hier-
boven bleek dat dit niet het relevante element is om uit te maken of de regeling van het 
voorrecht van rechtsmacht al dan niet toepassing dient te vinden. De opgeworpen prejudi-
ciële vragen gaan bijgevolg ook uit van een onjuiste juridische opvatting.
(...)
D) Redelijke termijn: onredelijk lang beraad
19. Het vierde middel van eiser III voert de schending aan van artikel 6 EVRM: de raads -
heren hebben eiser onwettig veroordeeld gezien het onredelijke lang beraad van 30 januari 
2009 tot 20 september 2010.
19.1. Hoewel  het niet aan het Hof van Cassatie maar wél aan de feitenrechter staat te 
oordelen of de redelijke termijn is overschreden, binnen welke eenieder recht heeft op de  
berechting van zijn zaak, bestaat daarop volgens eiser als gevolg van een recent arrest van  
het Hof klaarblijkelijk een uitzondering, namelijk wanneer de overschrijding van de rede-
lijke termijn te wijten is aan de onredelijk lange duur van het beraad door de raadsheren 
waarover de beklaagde geen verweer heeft kunnen voeren58. 
Eiser stelt  dat uit  het arrest van het Hof van 14 september 2010 volgt  dat het Hof in 
beginsel dus wél vermag te oordelen of er sprake is van een onredelijk lang beraad door 
de raadsheren waardoor  de berechting van de zaak binnen de redelijke termijn in  het  
gedrang  is  gekomen.  Bijgevolg  kan  zijn  middel  niet  meer  eenvoudig  onontvankelijk 
worden verklaard op grond van het feit dat het aan de feitenrechter staat te oordelen of de 
redelijke termijn werd overschreden, of om reden dat het middel een onderzoek van feiten 
vergt. 
19.2. Het probleem rijst dat, wanneer het Hof effectief gevraagd wordt dit te onderzoeken, 
het echter in wezen gaat om een onderzoek van feiten dat - grondwettelijk gezien 59 - niet 
tot de taak van het Hof van Cassatie behoort60; zoals MEESE vermeldt, oordeelt de Neder-
landse Hoge Raad wel zelf in feite of de redelijke termijn werd overschreden wanneer  
deze overschrijding zich zou situeren tussen de laatste feitelijke aanleg en de behandeling 
in cassatie61. 
Toch lijkt een dergelijk feitelijk onderzoek door het Hof van Cassatie moeilijk verzoen-
baar met de taakomschrijving van het Hof die in artikel 147 Grondwet vervat zit. 
De vraag rijst dan ook hoe deze verschillende uitgangsposities met elkaar te verzoenen  
zijn, in het bijzonder in het licht van het cassatiearrest van 14 september 2010; in alle  
geval dringt een nuancering zich op.
19.3. In eerste instantie suggereert MEESE een mogelijke denkpiste: "De beoordeling over 
de gegrondheid  van het middel  zou dan echter een feitelijke beoordeling van de zaak 
vergen en meer in het bijzonder van de complexiteit ervan. Het Hof zou de zaak daarom 
wellicht naar een ander appelgerecht moeten verwijzen om de gebeurlijke overschrijding 
van de redelijke termijn te beoordelen en om hier in voorkomend geval de gepaste sanctie  
aan te koppelen." 
Dergelijke verwijzing - die bijna doet denken aan het mechanisme van het stellen van een 
prejudiciële  vraag  -  ligt  echter  niet  als  mogelijkheid  besloten  in  het  arrest  van  14 
september 2010 nu daarin werd geoordeeld dat het Hof de overschrijding van de redelijke 

58 Cass. 14 september 2010, AR P.10.0953.N, AC, 2010, nr. 518.
59 Zie artikel 147, tweede lid Grondwet.
60 Cfr. J. MEESE, De duur van het strafproces. Onderzoek naar de termijn waarbinnen een strafproce-
dure moet of mag worden afgehandeld, Brussel, Larcier, 2006, nr. 304.
61 Ibidem, nr. 311 met verwijzing naar o.m. HR 7 januari 1992, NJ 1992, nr. 379. 
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termijn enkel onderzoekt wanneer de overschrijding van de redelijke termijn te wijten is  
aan de onredelijk lange duur van het beraad door de raadsheren waarover de beklaagde 
geen verweer heeft kunnen voeren.
Vervolgens moet in herinnering worden gebracht dat het (on)redelijk karakter van een 
termijn moet beoordeeld worden op grond van de concrete omstandigheden van de zaak,  
waaronder  de complexiteit  ervan,  maar  dat  de  duur  van  een  beraad op  zichzelf  geen  
aanwijzing  oplevert  van  overschrijding  van  de  redelijke  termijn62;  het  onredelijk  lang 
karakter van het beraad is een element waarmee rekening dient te worden gehouden om te  
oordelen of de redelijke termijn in de zin van artikel 6 EVRM werd overschreden maar 
volstaat op zich niet om te concluderen dat de redelijke termijn is overschreden.
In het licht van het arrest van het Hof van 14 september 2010 dient de eiser in cassatie die 
de vraag of de overschrijding van de redelijke termijn te wijten is aan een onredelijk lang  
beraad, wenst voor te leggen aan het Hof, de nodige parameters aan te reiken die het Hof  
per hypothese zouden toelaten om dit onderzoek - dat het ingevolge het arrest van 14  
september 2010 lijkt te kunnen doen - effectief te verrichten.
Enkel op die wijze kan het Hof immers oordelen of de redelijke termijn op zich als gevolg  
van een onredelijk lang beraad zou zijn geschonden.
Dit laatste lijkt evident: de duur van het beraad kan immers precies variëren in functie van 
onder meer de complexiteit van de zaak, het aantal partijen en betichtingen die moeten  
worden beoordeeld door de feitenrechter, de omvang van het dossier, het aantal zittings -
dagen, en dergelijke.
Een verfijning van wat het Hof in het arrest van 14 september 2010 besliste dringt zich  
dan ook op teneinde het Hof toe te laten effectief het middel dat aanvoert dat de redelijke  
termijn is overschreden ingevolge een onredelijk lang beraad, te onderzoeken, zonder dat 
het Hof de in artikel 147 Grondwet omschreven taakomschrijving zou miskennen. In die 
context zou het Hof kunnen oordelen dat het aldus noodzakelijk is dat eiser elementen ter 
beoordeling van het onredelijk lang karakter van het beraad aanbrengt, elementen die een  
parameter kunnen zijn om dit onredelijk lang karakter van het beraad te beoordelen en  
derhalve,  noodzakelijkerwijze,  mede betrekking zullen hebben op het  gedeelte  van de 
termijn die het beraad voorafgaat.
Worden  dergelijke  elementen  niet  aangebracht  dan  zal  het  middel  niet  ontvankelijk  
moeten worden verklaard bij gebrek aan precisering of verduidelijking. Dit is het geval  
met het hier onderzochte middel van eiser III: de enige parameters die eiser aangeeft om 
te concluderen dat in deze omstandigheden een beraad van bijna volle twintig maanden 
onredelijk lang zou zijn, zijn het feit dat hij werd aangehouden op 26 mei 2001 in de 
Verenigde Staten, dat het beraad bijna een volle twintig maanden heeft geduurd en dat de 
zaak over een periode van 21 mei 2007 tot 30 januari 2009 werd behandeld.
Deze parameters zijn in casu te gering om het Hof toe te laten te oordelen of dit beraad  
van 20 maand - mede in het licht van de verschillende andere beklaagden - ten aanzien  
van de eiser in cassatie als onredelijk lang moet worden beschouwd waardoor de redelijke 
termijn zou zijn overschreden.
Vanuit die optiek is het middel niet ontvankelijk wegens gebrek aan precisering.
19.4. Een andere denkpiste kan erin bestaan dat het Hof, uitgaande van de gegevens die  
het bestreden arrest in voorkomend geval bevat met betrekking tot de voor de feitenrech-
ters aangevoerde opwerping van overschrijding van de redelijke termijn, wel onderzoekt  
of een beraad in het licht van deze (door de raadsheren vastgestelde) gegevens onredelijk 
lang is. Het Hof zou aldus overgaan tot een soort marginale toetsing.
Met betrekking tot de, weliswaar door een medebeklaagde, ingeroepen overschrijding van 

62 Cass. 12 maart 1996, AR P.94.1281.N, AC, 1996, nr. 96.
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de redelijke termijn oordeelt het bestreden arrest dat dit niet het geval is op grond van  
volgende gegevens:
" - (...) het gerechtelijk onderzoek werd zeer grondig en diepgaand verricht wat in het  
belang was van alle betrokken partijen die overigens de mogelijkheid werden geboden de 
evolutie van het onderzoek op de voet te volgen en om aan de onderzoeksrechter desge -
wenst  bijkomende/aanvullende  onderzoeksverrichtingen  te  vragen,  wat  veelvuldig  is 
gebeurd;
- er kunnen geen onverklaarbare of onaanvaardbare tijdshiaten worden vastgesteld in het  
verloop  van  het  gerechtelijk  onderzoek;  tal  van  onderzoekers  hebben  ononderbroken 
verder gewerkt teneinde uitvoering te geven aan de vele, zich uit de complexe aard der 
zaak  opdringende,  opdrachten;  ook  de  verschillende  deskundigenonderzoeken  werden 
binnen een aanvaardbare termijn afgewerkt.
De feitelijke en juridische complexiteit van de zaak, de omvang van de te onderzoeken 
feiten en de tijdsperiode over dewelke het onderzoek diende te gaan, de internationale 
aspecten ervan en het aantal te verhoren personen brengt mee dat het om een uitzonderlijk 
omvangrijk onderzoek gaat, hetgeen heeft geleid tot een onderzoek van ongeveer 350.000 
blz. (exclusief de in beslag genomen documenten) waarin meer dan 10.000 blz. conclusies 
met  talrijke  bijkomende  documenten  en  stukken  werden  neergelegd,  en  waarin  de 
debatten uitzonderlijk lang en uitgebreid waren teneinde alle beklaagden in de gelegen -
heid te stellen hun verdediging voor te dragen op de volgens hen meest passende wijze (er  
werd gedurende 62 zittingsdagen gezeteld). Ter zake is het dan ook aanvaardbaar dat er  
sinds de feiten meerdere jaren verstreken vooraleer het onderzoek kon worden afgerond 
en er ten gronde uitspraak kon worden gedaan." (pagina 2032-2033)
Gelet op deze vaststellingen die het bestreden arrest bevat, is een beraad van bijna 20  
maanden niet onredelijk lang. In die optiek kan het middel niet aangenomen worden.
19.5. Nog een andere benadering zou erin kunnen bestaan dat het Hof oordeelt dat uit het  
hoger vernoemde arrest van 14 september 2010 volgt dat het Hof enkel onderzoekt of er 
sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, te wijten aan de onredelijk lange  
duur  van  het  beraad  door  de  raadsheren  waarover  de  beklaagde  geen  verweer  heeft 
kunnen voeren, indien het bestreden arrest zelf het punt van het al dan niet onredelijk  
karakter van het beraad niet beoordeelt of beoordeeld heeft.
Dit  laatste  is  in  casu  niet  het  geval.  Uit  de  hierboven  aangehaalde  passage  van  het 
bestreden arrest, in het bijzonder pagina 2033, volgt dat ook rekening houdend met het 
beraad, de raadsheren oordelen dat de redelijke termijn niet werd overschreden: "(...)Ter 
zake is het dan ook aanvaardbaar dat er sinds de feiten meerdere jaren verstreken voor-
aleer het onderzoek kon worden afgerond en er te gronde uitspraak kon worden gedaan."
Nu de raadsheren de duur van hun beraad hebben betrokken bij het oordeel of de redelijke  
termijn was overschreden, is de regel opnieuw integraal van toepassing die inhoudt dat het 
niet aan het Hof maar aan de feitenrechter toekomt te oordelen of de redelijke termijn 
werd overschreden, en dat het Hof alleen nagaat of de feitenrechter op grond van de vast -
stellingen die hij doet, zijn besluit naar recht kan verantwoorden, quod in casu. Ook in die  
optiek kan het middel niet worden aangenomen.
E) Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs
a) Algemeen
20. Het zesde middel van de eisers II en VI voert de schending aan van de artikelen 11 en 
962 Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, de arti-
kelen 10, 11 en 149 Grondwet, de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk 
proces en het recht van verdediging en de artikelen 6.1 en 14 EVRM. 
Eisers komen op tegen het oordeel dat uit niets blijkt dat de louter feitelijke vaststellingen  
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en technische bevindingen  van  de deskundige  op onrechtmatige  wijze  zijn  verkregen,  
terwijl het arrest vaststelt dat de verschillende opdrachten die aan de deskundigen werden 
toevertrouwd een verboden delegatie van rechterlijke bevoegdheid inhielden.
20.1. In het eerste onderdeel van het middel wordt aangevoerd dat, wanneer de onder-
zoeksrechter een deskundige opdracht geeft advies uit te brengen over de gegrondheid van 
de vordering, artikel 962 Gerechtelijk Wetboek wordt geschonden, zodat het deskundi-
genverslag dat werd opgesteld onrechtmatig verkregen bewijs uitmaakt dat de rechter niet  
kan aanwenden zonder toetsing aan de Antigoon-criteria.
20.2. Het eerste onderdeel gaat er ten onrechte van uit dat, indien een opdracht die wordt 
gegeven aan deskundigen met miskenning van het verbod van delegatie van rechterlijke 
bevoegdheid,  dit  deskundigenverslag  volledig onrechtmatig verkregen  bewijs  à charge 
uitmaakt.  Volgens eisers zou het niet mogelijk zijn om het verslag slechts gedeeltelijk  
onrechtmatig te verklaren en op basis daarvan, zonder toetsing aan de zogenaamde Anti -
goon-criteria, te beslissen dat het kan aangewend worden als bewijs à charge.
Minstens gaat het onderdeel er ten onrechte van uit63 dat het arrest oordeelt dat de aanstel-
ling van de deskundigen op zich volledig onrechtmatig is zodat de verslagen die werden  
opgesteld ook volledig als onrechtmatig bewijs zijn te beschouwen. 
Het arrest oordeelt niet dat de aanstelling op zich van de deskundigen onrechtmatig was,  
en dat daardoor het verslag onrechtmatig is, maar maakt ter zake een onderscheid tussen 
de inhoud van de verslagen in zoverre de deskundigen enerzijds louter feitelijke vaststel-
lingen en technische bevindingen doen en zich anderzijds uitspreken over de juridische 
implicaties van deze vaststellingen en bevindingen (pagina 546 van het arrest).
Er is geen reden waarom het maken van dergelijk onderscheid niet zou toegelaten zijn.
De  Antigoon-toets  dient  te  worden  verricht  ten  aanzien  van  onrechtmatig  verkregen 
bewijs en niet ten aanzien van bewijs dat niet onrechtmatig is; daarom dienden de raads-
heren deze toets met betrekking tot de feitelijke vaststellingen en technische bevindingen 
niet te verrichten en konden zij,  zonder schending van de als geschonden aangevoerde  
bepalingen en rechtsbeginselen, een gedeelte van het deskundigenverslag aanwenden als 
bewijs à charge.
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
20.3. In het tweede onderdeel van het middel wordt aangevoerd dat, wanneer de onder -
zoeksrechter er zich niet toe beperkt een deskundige te gelasten vaststellingen te doen of  
technisch advies uit te brengen, maar hem opdracht geeft een advies uit te brengen over de 
gegrondheid van de vordering, artikel 11 Gerechtelijk Wetboek wordt geschonden, bepa-
ling  die  van  openbare  orde  is  zodat  zulks,  wat  de  gevolgen  van  het  onrechtmatig 
verkregen bewijs betreft,  moet worden gelijkgesteld met de categorie van de op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. 
Volgens het onderdeel volgt daaruit dat het verslag van de deskundige in strijd met artikel 
11,  tweede  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  opgesteld,  steeds  moet  worden  uitgesloten  als  
bewijs à charge en dat de raadsheren, door anders te beslissen, het gelijkheidsbeginsel  
schenden.
20.4. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het aan de de rechter staat "de toelaatbaarheid  
van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in  
het licht van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen  
van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen  
werd  en  de  omstandigheden  waarin  de  onrechtmatigheid  werd  begaan.  Een  dergelijk  
bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorge -

63 "Wat het verslag onrechtmatig maakt, is immers de aanstelling van de deskundige" (pagina 49 
memorie eiser II en pagina 48 memorie eiser VI.
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schreven vorm, mag alleen worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast  
door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt  of waardoor het recht op 
een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht"64. 
In de zaak die leidde tot het arrest van 4 december 2007 ging het om een nietige huiszoe-
king waarvan het Hof ook nog oordeelde dat geen enkele wettelijke bepaling stelt dat het 
bewijs dat door een onregelmatige of onwettige huiszoeking is verkregen nietig is. Ook al 
is een huiszoeking onregelmatig - wat miskenning van een regel van openbare orde impli-
ceert - volgt daaruit nog niet dat omwille van die reden het bewijs dat als gevolg van deze 
onrechtmatige huiszoeking werd verkregen onrechtmatig is.
Een onrechtmatig bewijs waarbij de wet niet in een specifieke sanctie voorziet leidt op 
zich niet tot bewijsuitsluiting. Dit zal slechts het geval zijn wanneer de bewijsverkrijging  
is aangetast door een gebrek, waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of in geval het 
recht  op  een  eerlijk  proces  in  gevaar  wordt  gebracht.  Het  arrest  van  het  Hof  van  4  
december 2007 maakt duidelijk dat het zonder meer uitsluiten van bewijs niet mogelijk is 
indien de wet niet uitdrukkelijk op straffe van nietigheid in die sanctie voorziet.
Het tweede onderdeel gaat bijgevolg uit van de onjuiste rechtsopvatting dat de situatie van  
uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs, in geval van miskenning van op straffe van 
nietigheid  voorgeschreven  vormvereisten,  ook  toepassing  moet  vinden  in  een  geval 
waarin  een bewijs  werd  verkregen  met  miskenning  van  een  regel  van  openbare orde 
waarvan  de  niet-naleving  door  de  wetgever  niet  uitdrukkelijk  is  gesanctioneerd.  Het  
onderdeel faalt naar recht.
(...)
b) Gebruik van het verslag van de CVBA Ernst & Young
22. Het vierde middel van eiser II en van eiser VI voert de schending aan van de artikelen  
34, 37 en 58 Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, 
de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, artikel 149 Grondwet, de algemene 
rechtsbeginselen  van  het  recht  op een eerlijk  proces en het  recht  van  verdediging  en 
artikel 6.1 EVRM.
22.1. Eisers voeren aan dat het arrest, ofschoon het vaststelt dat het deskundigenverslag 
onregelmatig was omdat het was opgesteld door personen die niet de vereiste hoedanig-
heid hadden om als deskundige de boekhouding te onderzoeken, nalaat het deskundigen-
verslag  nietig  te  verklaren.  Minstens  hadden  de  rechters  het  verslag  uit  de  debatten 
moeten weren; er wordt  niet verduidelijkt  waarom de betrouwbaarheid van het bewijs  
door  de  onregelmatigheid  niet  was  aangetast  en  er  wordt  evenmin  onderzocht  of  het 
gebruik van het onrechtmatig verkregen bewijs geen aantasting inhield van het recht op 
een eerlijk proces.
In de toelichting bij het middel wordt in essentie betoogd dat de raadsheren het deskundi-
genverslag niet  in aanmerking konden nemen nadat zij  een onregelmatigheid ervan in 
verband met de deskundigen hadden vastgesteld, dan na toepassing van de zogenaamde 
Antigoon-criteria en dat het hof van beroep in alle geval de derde toets, met name of het 
gebruik van het onrechtmatig verkregen bewijs niet strijdig is met het recht op een eerlijk 
proces, niet verricht.
22.2. Het middel gaat er volledig vanuit dat het deskundigenverslag onrechtmatig bewijs  
uitmaakt en dat het slechts in aanmerking kon worden genomen door de raadsheren nadat 
zij, ten aanzien van dat onrechtmatig verkregen bewijs, de Antigoon-toets zouden hebben 
verricht.
Het arrest oordeelt: "Mede het gegeven dat de twee overige deskundigen die het eindver -
slag onder ede ondertekenden, nl. (...), wel de bij de wet van 22.4.1999 vereiste hoedanig-

64 Cass. 4 december 2007, AR P.07.1302.N, AC, 2007, nr. 613.
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heid hadden doet het hof besluiten dat de verslagen dezelfde waarborg bieden als deze  
welke aan een verslag mag gehecht worden dat is opgesteld door personen die allen de 
wettelijke kwalificatie hebben en er derhalve in deze geen enkele reden is om de deskun-
digenverslagen wegens miskenning van de bepalingen van de Wet van 22.04.1999 uit de 
debatten te weren." (pagina 536)
Aldus oordelen de rechters dat de wet van 22 april 1999 uiteindelijk niet werd miskend,  
precies omdat het verslag mede was ondertekend door deskundigen die wél de in die wet  
bepaalde vereiste hoedanigheid hadden.
Het middel dat ervan uitgaat dat het arrest oordeelt dat het deskundigenverslag onrecht -
matig verkregen bewijs uitmaakt, berust op een onjuiste lezing van de beslissing en mist  
daarom feitelijke grondslag. 
23. Het eerste onderdeel van het eerste middel van eiser III voert schending aan van de 
artikelen 34, eerste lid, 2° juncto 37, eerste lid, 1° en 2°, en 58 Wet van 22 april 1999  
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 
23.1. Eiser poneert dat, door aan het deskundigenverslag dat mede werd opgesteld door 
deskundigen die niet over de vereiste hoedanigheid beschikten dezelfde waarborg toe te 
kennen  als  aan  een  wel  regelmatig  verricht  verslag,  de  raadsheren  bewijswaarde 
toekennen aan dat verslag waar dit wettelijk is uitgesloten.
23.2. Het onderdeel gaat er volledig van uit dat de raadsheren oordelen dat het verslag een 
miskenning uitmaakt van de Wet van 22 april 1999 en daarom onregelmatig is. Hoger  
werd  betoogd dat  het  arrest  zulke  beslissing  niet  bevat.  Het  onderdeel  berust  op een 
onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist daarom feitelijke grondslag.
(...)
VI. Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel
32. Het vierde middel van eiser V voert de schending aan van de artikelen 7 EVRM, 15 
IVBPR en 12 en 14 Grondwet: "Niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich 
te vergewissen dat aan die bepalingen is voldaan" maakt een expliciet constitutief (deel)-
bestanddeel uit van het misdrijf van attestatie of goedkeuring door de commissarisrevisor, 
wat in strijd is met het lex certa-beginsel.
32.1. Het middel weerspiegelt de geest van een wat verouderde visie op, het op het straf -
rechtelijk legaliteitsbeginsel gebaseerde, lex certa-beginsel wanneer het algemeen stelt dat  
het lex certa-beginsel vereist dat strafbare gedragingen duidelijk, precies en nauwkeurig 
moeten omschreven zijn65. 
De verouderde rechtsopvatting blijkt ook uit het feit dat het middel zich beroept op verou-
derde stijlformules van de rechtspraak van het Arbitragehof. Aldus stelt het middel 66: "Het 
wettigheidbeginsel en het hieruit voortvloeiende lex certa-beginsel [...] staan er dus niet  
aan in de weg dat de strafwet een beoordelingsbevoegdheid toekent aan de rechter die 
belast is met de toepassing ervan, voor zover echter die strafwet de bijzondere eisen ter  
zake  van  nauwkeurigheid,  duidelijkheid  en  voorspelbaarheid  waaraan  de  strafwetten 
moeten voldoen, niet miskent." Het Arbitragehof heeft die formulering gebruikt in een 
aantal arresten tot het arrest nr. 157/200467.
32.2. In de huidige rechtsopvatting van de hoogste rechtscolleges is niet langer het feit dat 
strafbare gedragingen duidelijk precies en nauwkeurig moeten omschreven zijn doorslag-
gevend,  maar  wordt  daarentegen  aanvaard  dat  strafbaarstellingen  steeds  tot  op  zekere 
hoogte vaag zijn wegens de open textuur van elke wetgevende norm zodat het voldoende 
is dat het redelijk voorzienbaar is welke gedragingen strafbaar zijn.

65 Nr. 2, tweede paragraaf van de grieven op pagina 13, bovenaan van de memorie van eiser V.
66 Nr. 1, tweede paragraaf van de grieven, op pagina 12 van de memorie van eiser V.
67 Cfr. infra voetnoot 85.
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Actueel  stelt  het  Grondwettelijk  Hof:  "Het  [wettigheidbeginsel  in  strafzaken]  staat 
evenwel niet eraan in de weg dat de wet een beoordelingsbevoegdheid toekent. Er dient  
immers rekening te worden gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteen-
lopende situaties waarop zij van toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij  
bestraffen."
Aan het vereiste dat een misdrijf duidelijk moet worden omschreven in de wet, is voldaan 
wanneer de rechtzoekende, op basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, 
indien nodig, met behulp van de interpretatie daarvan door de rechtscolleges, kan weten 
welke handelingen en welke verzuimen zijn aansprakelijkheid meebrengen.
Het  middel  lijkt  dus  alleszins  uit  te  gaan  van  een  verkeerde  rechtsopvatting  over  de 
actuele draagwijdte van het lex certa-beginsel. 
32.3. Evenwel verzoekt eiser V het Hof een prejudiciële vraag te stellen aan het Grond-
wettelijk Hof68: "Schenden de artikelen 17, 3de lid (oud) en 16, 3de lid (nieuw) van de wet  
van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en artikel 171 §2, 1ste lid 
Wetboek van vennootschappen, de artikelen 12 en 14 Grondwet, al dan niet in samenhang 
gelezen met de artikelen 10 en 11 Grondwet en artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR,  
doordat  het  constitutief deel van de misdrijfomschrijving "niet  hebben gedaan wat  zij 
hadden  moeten  doen om zich te  vergewissen  of  aan  die  bepalingen  is  voldaan",  niet 
voldoet aan de eisen van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid waaraan de 
strafwetten moeten voldoen en derhalve geen voldoende normatieve inhoud heeft om een 
misdrijf te kunnen definiëren?". 
Het is niet omdat het middel vertrekt vanuit een verouderde rechtsopvatting omtrent de 
referentienorm waaraan het Grondwettelijk Hof de wet mag toetsen, dat de bekritiseerde 
wetsbepaling  voldoet  aan de actuele  rechtsopvatting inzake die  referentienorm.  Uit  de 
analyse die hierna volgt zal echter blijken dat de voorgestelde prejudiciële vraag niet dient  
te worden gesteld.
32.4. Het lex certa-beginsel is onderdeel van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel dat één 
van de fundamenten van het strafrecht is. Vermits het strafrecht een ingrijpende impact  
kan hebben op de vrijheid van de persoon, is vereist dat een persoon slechts een straf -
sanctie kan opgelegd worden in de gevallen en op de wijze die krachtens de wet  zijn 
bepaald.  Het  strafrechtelijk  legaliteitsbeginsel  moet  een  effectieve  rechtsbescherming 
bieden tegen de willekeurige vervolging, veroordeling en/of bestraffing van personen69.
Het lex certa-beginsel houdt in dat een strafbaarstelling in voldoende duidelijke bewoor-
dingen moet gesteld zijn, zodat een persoon die een bepaald gedrag stelt, op het moment 
dat hij dat gedrag stelt weet dat hij een strafbaar gedrag stelt. 
Het lex certa-beginsel vertaalt zich naar de aanvaarde interpretatietechnieken in het straf-
recht.  De eigenlijke  analoge  interpretatie  is  en blijft  uitgesloten.  Vroeger  gold  dat  de  
strafwet strikt moest geïnterpreteerd worden, thans worden andere interpretatietechnieken 
aanvaard, inzonderheid de evolutieve interpretatie. 
De aanvaarding van ruimere interpretatietechnieken gaat gepaard met een minder rigide 
invulling van het lex certa-beginsel. Die ruimere invulling vindt men terug in de recht -
spraak van de hoogste rechtscolleges, zoals hierna blijkt uit een beknopt, exemplatief en 
niet-exhaustief overzicht:
De rechtspraak van het Hof van Cassatie 
Het Hof hanteerde aanvankelijk een eerder rigide opvatting van het strafrechtelijk legali -

68 Nr. 3, pagina 14 van de memorie.
69 Zie bijvoorbeeld r.o. 137 in EHRM, nr. 21906/04, Kafkaris t/ Cyprus, 12 februari 2008, r.o. 92 in 
EHRM, nr.  12157/05,  Liivik  t/  Estland,  25 september  2009 en r.o.  28 in  EHRM, nr.  16012/06,  
Gurguchiani t/ Spanje, 15 december 2009.
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teitsbeginsel; het oordeelde dat de strafwetten strikt moeten geïnterpreteerd worden70.
In een arrest van 25 november 199771 versoepelde het Hof zijn opvatting. Het overwoog 
dat de legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in een context met  
andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging 
omschrijft. Aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbaarstelling 
toepasselijk is -waarbij rekening mag worden gehouden met de bijzondere hoedanigheid 
of functie van deze personen- mogelijk is om op grond ervan de feiten of nalatigheden te  
kennen  die  hun  strafrechtelijke  aansprakelijkheid  meebrengen,  zelfs  als  de  nadere 
omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter.
In 2003 verduidelijkte het Hof het toepasselijke metacriterium: de strafbaarstelling moet  
voor al degenen op wie de wet toepasselijk kan zijn, voldoende nauwkeurig zijn om wille-
keurige vervolgingen en veroordelingen te vermijden72.
De rechtspraak van het EHRM 
Ook het EHRM heeft sinds het arrest Kokkinakis t/ Griekenland73 een al te rigide invul-
ling van het lex certa-beginsel verlaten. Dit werd in herinnering gebracht in het arrest  
C.R.  T/  VERENIGD  KONINKRIJK74 en  meer  algemeen  geformuleerd  in  het  arrest 
CANTONI75.

70 Cass. 2 november 1868, Vandenbussche en Legein, Pas. 1869, I, 7, gelijkl. conclusie eerste adv.-
gen., C. FAIDER.
71 Cass. 25 november 1997, AR P.96.1187.N, AC, 1997, nr. 504.
72 Cass. 4 februari 2003, AR P.02.0615.N, AC, 2003, nr. 83.
73 EHRM, nr. 14307/88, Kokkinakis t/ Griekenland, 25 mei 1993, ser. A, 260-A: '52. The Court 
points out that Article 7 para. 1 (artikel 7-1) of the Convention [...] embodies [...] the principle that 
the  criminal  law  must  not  be  extensively  construed  to  an  accused's  detriment,  for  instance  by  
analogy; it follows from this that an offence must be clearly defined in law. This condition is satisfied 
where the individual can know from the wording of the relevant provision and, if need be, with the  
assistance of  the courts'  interpretation of it,  what acts and omissions will  make him (criminally) 
liable.' 
74 EHRM, nr. 20190/92, C.R. t/ Verenigd Koninkrijk, 22 november 1995, ser. A, 335-C; het Hof 
voegde er aan toe: '33. The court thus indicated that when speaking of "law" Article 7 (artikel 7)  
alludes to the very same concept as that to which the Convention refers elsewhere when using that 
term, a concept which comprises written as well as unwritten law and implies qualitative require-
ments, notably those of accessibility and foreseeability.
34. However clearly drafted a legal provision may be, in any system of law, including criminal law,  
there is an inevitable element of judicial interpretation. There will always be a need for elucidation of  
doubtful points and for adaptation to changing circumstances.
Indeed, in the United Kingdom, as in the other Convention States, the progressive development of the 
criminal law through judicial law-making is a well entrenched and necessary part of legal tradition.
Article 7 (artikel 7) of the Convention cannot be read as outlawing the gradual clarification of the  
rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that the resultant  
development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen.'
75 EHRM, Cantoni t/ Frankrijk, 15 november 1996, Reports, 1996, V: " 31. As the Court has already 
had occasion to note, it is a logical consequence of the principle that laws must be of general applica-
tion that the wording of statutes is not always precise. One of the standard techniques of regulation 
by rules is to use general categorizations as opposed to exhaustive lists. The need to avoid excessive  
rigidity and to keep pace with changing circumstances means that many laws are inevitably couched  
in terms which, to a greater or lesser extent, are vague. The interpretation and application of such 
enactments depend on practice.
32. [...] When the legislative technique of categorization is used, there will often be grey areas at the 
fringes of the definition. This penumbra of doubt in relation to borderline facts does not in itself  
make a provision incompatible with Article 7, provided that it proves to be sufficiently clear in the 
large majority of cases. The role of adjudication vested in the courts is precisely to dissipate such  
interpretational doubts as remain, taking into account the changes in everyday practice. [...]
35. The Court recalls that the scope of the notion of foreseeability depends to a considerable degree  
on the content of the text in issue, the field it is designed to cover and the number and status of those 
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In zijn latere rechtspraak heeft het EHRM een en ander steeds bevestigd76.
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
Het Grondwettelijk Hof heeft eveneens een evolutie doorgemaakt naar een minder rigide  
invulling van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel, in het bijzonder het lex certa-beginsel.
De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is daar niet vreemd 
aan, wat uitdrukkelijk blijkt uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof:
"Wanneer [...] een verdragsbepaling die België bindt, een draagwijdte heeft die analoog is 
met die van een of meer van de voormelde grondwetsbepalingen [waaraan het Hof wetge-
vende normen vermag te toetsen], vormen de waarborgen vervat in die verdragsbepaling 
een onlosmakelijk geheel met de waarborgen die in de betrokken grondwetsbepalingen 
zijn opgenomen.
Daaruit volgt dat, wanneer een schending wordt aangevoerd van een bepaling van titel II 
of van de artikelen 170, 172 of 191 van de Grondwet, het Hof, bij zijn onderzoek, reke -
ning  houdt  met  internationaalrechtelijke  bepalingen  die  analoge  rechten  of  vrijheden 
waarborgen.
In zoverre het wettigheidbeginsel in strafzaken waarborgt, heeft artikel 7.1 van het Euro-
pees Verdrag voor de rechten van de mens een draagwijdte die analoog is aan die van de 
artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet."77

In bepaalde rechtspraak vatte het Arbitragehof het strafrechtelijk  legaliteitsbeginsel  op 
vanuit de eis de strafbaarstelling in zodanige bewoordingen te formuleren dat eenieder, op 
het ogenblik waarop hij een gedrag aanneemt,  kan uitmaken of dat gedrag al dan niet  
strafbaar is78.
Sinds het arrest nr. 157/200479 werd die eis grosso modo genuanceerd en getemperd80. Het 
Arbitragehof verduidelijkte : 
"Het wettigheidbeginsel in strafzaken vereist dat de wetgever in voldoende nauwkeurige,  

to whom it is addressed. [...] A law may still  satisfy the requirement of foreseeability even if the 
person concerned has to take appropriate legal advice to assess, to a degree that is reasonable in the  
circumstances, the consequences which a given action may entail. [...] This is particularly true in  
relation to persons carrying on a professional activity, who are used to having to proceed with a high  
degree of  caution when pursuing their occupation.  They can on this account be expected to take 
special care in assessing the risks that such activity entails."
76 Zie  o.m.  EHRM, nr.  21906/04, Kafkaris  t/  Cyprus,  12 februari  2008 ro 137-141; EHRM, nr. 
75909/01, Sud Fondi srl e.a. t/ Italië, 20 januari 2009, ro 105 en volgende; EHRM, nr. 12157/05,  
Liivik t/  Estland, 25 september 2009, ro 92-94; EHRM, nr.  16012/06, Gurguchiani t/  Spanje,  15 
december 2009, ro 29.
77 Zie o.m. Gw.H. 25 februari 2010, nr. 17/2010, B.8.2.
78 Zie bijv. Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 69/2003, B.9.3; Arbitragehof 22 juli 2004, nr. 136/2004, 
B.6.3.
79 Arbitragehof 6 oktober 2004, nr. 157/2004, BS 18 oktober 2004. Grosso modo: merk op dat het 
Hof in het arrest nr. 158/2004 (Arbitragehof 20 oktober 2004, nr. 158/2004), nog de oudere striktere 
stijlformule  hanteert (B.5.4) Bovendien is het arrest  nr.  92/2005 nog een stuk explicieter,  nu het 
uitdrukkelijk en in extenso verwijst naar de rechtspraak van het EHRM. Sommigen vermelden dan 
ook het arrest nr. 92/2005 van 11 mei 2005 als vertrekpunt (aldus bijv. R. MEEUS, "De arresten nr. 
36/2008  en  nr.  82/2008  van  het  Gw.H.:  het  moeilijke  onderscheid  tussen  de  grondwettige  en  
ongrondwettige open textuur van strafrechtelijk gesanctioneerde milieuzorgplichtbepalingen",  TMR 
2008, (454), 468). Merk overigens op dat het Arbitragehof in zijn arrest nr. 136/2004 van 22 juli 
2004 ook al aangaf dat de "strafwet weliswaar een zekere flexibiliteit mag vertonen met het oog op 
de wijzigende omstandigheden" (B.6.3). En in zijn arrest nr. 128/2002 gaf het Gw.H. al aan dat het  
strafrechtelijk legaliteitsbeginsel niet belet dat de strafrechter een zekere beoordelingsbevoegdheid 
wordt toegekend (zie Arbitragehof 10 juli 2002, nr. 128/2002, B.6.8).
80 Zie voor een ruimere situering: o.m. E. CLAES, "Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel en de recht-
spraak van het Arbitragehof. Erosie van legaliteit?", TBP 2006, afl. 8, (451), 462 e.v.
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duidelijke  en  rechtszekerheid  biedende  bewoordingen  bepaalt  welke  feiten  strafbaar 
worden gesteld, zodat, enerzijds, degene die de feiten begaat, vooraf op afdoende wijze  
kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van zijn daden kan zijn en, anderzijds, aan 
de rechter geen  al  te  grote  beoordelingsbevoegdheid  wordt  gelaten.  Het  wettigheidbe -
ginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet een beoordelingsvrij -
heid toekent aan de rechter voor zover zij de bijzondere eisen ter zake van nauwkeurig -
heid,  duidelijkheid  en  voorspelbaarheid  waaraan  de  strafwetten  moeten  voldoen,  niet 
miskent." (B.33)
In zijn latere arresten nam het Grondwettelijk Hof deze formulering in essentie over, al  
dan niet met nuances81: 
"Het wettigheidbeginsel in strafzaken gaat uit van de idee dat de wet moet worden gefor -
muleerd in bewoordingen op grond waarvan eenieder, op het ogenblik waarop hij een  
gedrag aanneemt,  kan uitmaken of dat gedrag al  dan niet  strafbaar  is.  Het eist  dat de 
wetgever  in  voldoende  nauwkeurige,  duidelijke  en  rechtszekerheid  biedende  bewoor-
dingen bepaalt welke feiten strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, diegene die een  
gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze kan inschatten wat het gevolg van dat gedrag 
zal zijn en, anderzijds, aan de rechter geen al te grote beoordelingsvrijheid wordt gelaten."
of variaties82:
" Het wettigheidbeginsel in strafzaken staat evenwel niet eraan in de weg dat de wet aan  
de rechter  een beoordelingsbevoegdheid  toekent.  Er  dient  immers  rekening te worden  
gehouden met het algemene karakter van de wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij  
van toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen."
In bepaalde arresten voegt het Hof er nog aan toe dat aan het vereiste dat een misdrijf  
duidelijk moet worden omschreven in de wet, voldaan is wanneer de rechtzoekende, op 
basis van de bewoordingen van de relevante bepaling en, indien nodig, met behulp van de  
interpretatie  daarvan  door  de  rechtscolleges,  kan  weten  welke  handelingen  en  welke 
verzuimen zijn aansprakelijkheid meebrengen83.
Het Hof verduidelijkt ook dikwijls dat de schending van het strafrechtelijk wettigheidbe-
ginsel in concreto moet getoetst worden:
"Het is slechts bij het onderzoek van een specifieke strafbepaling dat het mogelijk is om,  
rekening houdend met de elementen eigen aan de misdrijven die zij  wil  bestraffen,  te 
bepalen of de door de wetgever gehanteerde bewoordingen zo vaag zijn dat ze het bij  
artikel  12,  tweede  lid,  van  de  Grondwet  gewaarborgde  wettigheidbeginsel  zouden 
schenden."84

In verschillende arresten gaf het Grondwettelijk Hof nog bijkomende richtlijnen voor een 
juiste afbakening tussen de wettige en de onwettige strafbaarstellingen: 
- In het arrest nr. 36/200885 overwoog het Hof:
"B.7.1.  Artikel  22,  tweede  lid,  van het milieuvergunningdecreet  bepaalt  verder  dat de 
exploitant " de nodige maatregelen" moet nemen om schade, hinder en zware ongevallen 
te voorkomen en bij  ongeval  de gevolgen ervan voor  de mens en het leefmilieu " zo 
beperkt mogelijk te houden". 

81 Zie bijv. Gw. H. 14 oktober 2010, nr. 111/2010, B.4.4; Gw.H. 16 december 2010, nr. 140/2010,  
B.4.
82 Zie o.m. Gw.H. 27 mei 2010, nr. 62/2010, B.8.3; Gw.H. 16 september 2010, nr. 99/2010, B.7.2;  
Gw.H. 14 oktober 2010, nr. 111/2010, B.4.4; Gw.H. 16 december 2010, nr. 140/2010, B.4.
83 Zie o.m. Gw.H. 27 mei 2010, nr. 62/2010, B.8.3; Gw.H. 16 september 2010, nr. 99/2010, B.7.2;  
Gw.H. 14 oktober 2010, nr. 111/2010, B.4.4; Gw.H. 16 december 2010, nr. 140/2010, B.4.
84 Zie o.m. Gw.H. 25 februari 2010, nr. 17/2010, B.8.5; Gw.H. 27 mei 2010, nr. 62/2010, B.8.4; 
Gw.H. 14 oktober 2010, nr. 111/2010, B.4.5; Gw.H. 16 september 2010, nr. 99/2010, B.7.2, in fine.
85 Gw.H. 4 maart 2008, nr. 36/2008.
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B.7.2. In soortgelijke zin verplicht artikel 13, §1, van het afvalstoffendecreet de natuur-
lijke persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert of verwijdert "alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om gevaar voor de gezond-
heid  van  de  mens  of  voor  het  leefmilieu  [...]  te  voorkomen  of  zoveel  mogelijk  te 
beperken". 
B.7.3. De aldus opgelegde zorgvuldigheidsplicht is niet beperkt tot het strikt naleven van  
de wettelijke en administratieve voorschriften; zij is algemeen en omvat aldus elke maat-
regel van voorzichtigheid of voorzorg. 
B.8. De aard van de te beschermen rechtsgoederen, met name de gezondheid van de mens 
en het leefmilieu, kunnen de decreetgever ertoe aanzetten deze maximaal te beschermen.  
Door  de  complexiteit  van  de  milieuproblematiek  kunnen  specifieke  wettelijke  voor-
schriften  en  vergunningsvoorwaarden  evenwel  niet  steeds  een  adequate  bescherming 
waarborgen aangezien voor de overheid of de vergunningshouder op het ogenblik van de 
afgifte  van  de vergunning zich steeds niet  voorziene  gevaren kunnen voordoen en de 
voortschrijdende technische ontwikkeling het niet mogelijk maakt alle te nemen maatre-
gelen te preciseren. 
B.9.1. Bij de beoordeling van die verplichting in het licht van het wettigheidbeginsel in  
strafzaken moet voor ogen worden gehouden dat ze gericht is tot personen die beroeps-
matig handelen en over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten aanzien 
van de wenselijkheid van hun gedragingen, zodat mag worden verwacht dat ze steeds de  
nodige  waakzaamheid  aan de dag leggen  bij  het  onderkennen  van  de gevaren  die  de 
exploitatie van hun onderneming met zich brengt. 
B.9.2.  Bovendien staat de hun opgelegde algemene  zorgvuldigheidsplicht  niet  op zich 
maar maakt zij deel uit van een bredere wettelijke en administratieve regeling waarin de  
verplichtingen van de exploitant nauwkeurig zijn omschreven en waardoor aan die alge-
mene zorgvuldigheidsplicht een concrete omkadering wordt gegeven. 
B.10.1. Niet elke aantasting of dreigende aantasting van de menselijke gezondheid of van 
het milieu brengt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokkenen in het geding. 
Voor het bestaan van een misdrijf is immers niet enkel een materieel element maar ook 
een moreel element vereist,  dat te dezen bestaat in een gebrek aan voorzichtigheid of  
voorzorg. 
B.10.2. Degenen tot wie de in het geding zijnde bepalingen zijn gericht, moeten maatre -
gelen  nemen zoals  het  een normaal  zorgvuldige  en vooruitziende  persoon die  zich in 
dezelfde omstandigheden bevindt, betaamt. 
B.10.3. Of de betrokkenen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht zijn tekortgeschoten, 
hangt af van hun persoonlijke omstandigheden en zal door de rechter in concreto moeten  
worden beoordeeld, in voorkomend geval met behulp van adviezen van deskundigen, en 
rekening houdend met, naargelang van het geval, de best beschikbare technieken of die 
welke geen overmatig hoge kosten veroorzaken. Enkel wanneer onvoldoende maatregelen 
werden genomen, staat het morele element vast en kan een strafsanctie worden opgelegd. 
B.11.1. De artikelen 22, tweede lid, en 39 van het milieuvergunningdecreet en de artikelen 
13, §1, en 56, 1°, van het afvalstoffendecreet laten derhalve toe, voor hen op wie die straf -
bepalingen toepasselijk zijn, de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke  
aansprakelijkheid meebrengen. 
B.11.2. Uit wat voorafgaat volgt dat de in het geding zijnde bepalingen geen afbreuk doen 
aan het wettigheidbeginsel in strafzaken."
- In het arrest nr. 37/201086 oordeelde het Grondwettelijk Hof:
"  B.4  Door  aan  de  wetgevende  macht  de  bevoegdheid  te  verlenen,  enerzijds,  om te 

86 Gw.H. 22 april 2010, nr. 37/2010.
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bepalen in welke gevallen en in welke vorm strafvervolging mogelijk is en, anderzijds, 
om een wettelijke norm aan te nemen op grond waarvan een straf kan worden bepaald en 
toegepast, waarborgen de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet aan elke burger 
dat geen enkele gedraging strafbaar zal worden gesteld en geen enkele straf zal worden 
opgelegd dan krachtens regels aangenomen door een democratisch verkozen beraadsla-
gende vergadering87.
B.5  Het  wettigheidbeginsel  in  strafzaken  gaat  niet  zover  dat  het  de  wetgever  ertoe  
verplicht elk aspect van de strafbaarstelling zelf te regelen. Een delegatie aan de Koning is  
niet  in  strijd  met  dat  beginsel  voor  zover  de  machtiging  voldoende  nauwkeurig  is  
omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van elementen waarvan de essen-
tiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld."
- Voorts overwoog het Hof in het arrest nr. 62/201088: 
"B.10 [...]  worden in de parlementaire voorbereiding ter zake voldoende aanwijzingen 
gegeven over wat onder die term dient te worden verstaan [...]
B.11.1 Niet elk achterlaten, elk beheer of elke overbrenging van afvalstoffen brengt de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokkenen in het geding. Voor het bestaan van  
een milieumisdrijf  is  immers  niet  enkel  een  materieel  element,  maar  ook een moreel 
element vereist, dat te dezen bestaat in het opzet of in een gebrek aan voorzorg of voor -
zichtigheid."
- In het arrest nr. 111/2010 van 14 oktober 201089 besliste het:
"B.5.4 [...] zal de rechter moeten oordelen, niet op grond van subjectieve opvattingen die  
de toepassing van de in het geding zijnde bepaling onvoorzienbaar zouden maken, maar  
door de objectieve bestanddelen in overweging te nemen en met de specifieke omstandig-
heden van elke zaak en met de in het strafrecht geldende beperkende interpretatie reke-
ning te houden.
[...]
B.8.1 [...] Door de complexiteit  van de problematiek [...]  kunnen specifieke wettelijke  
voorschriften niet steeds een adequate bescherming waarborgen.
Bij de beoordeling van die verplichting in het licht van het wettigheidbeginsel in straf-
zaken, moet voor ogen worden gehouden dat ze is gericht tot personen die beroepsmatig 
handelen en over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten aanzien van de  
wenselijkheid van hun gedragingen, zodat mag worden verwacht dat ze steeds de nodige 
waakzaamheid aan de dag leggen [...].
B.8.2 Het  begrip  [...]  is  vaak  het  voorwerp  geweest  van  een  uitgebreide  rechtspraak.  
Bovendien is tijdens de parlementaire voorbereiding herhaaldelijk erop gewezen dat de 
wetgever naar die rechtspraak wilde verwijzen. De in het geding zijnde wet neemt aldus 
een begrip van een vroegere wetgeving over dat in de rechtspraak derwijze is gepreciseerd  
dat  het  voor  de  rechtsonderhorige  voldoende  duidelijk  is  om zijn  gedrag  erop  af  te  
stemmen." 
Bovenstaande rechtspraak laat toe te besluiten dat de bewoordingen van een strafbaarstel-
ling in het licht van het lex certa-beginsel thans minder van belang zijn. Elke strafbaarstel -
ling gaat bijna noodzakelijk gepaard met een zekere vaagheid, zeker in de huidige samen-
leving die als complex en snel evoluerend wordt ervaren. Het is voldoende dat de bewoor-
dingen  voldoende  duidelijk  zijn  voor  de  meerderheid  van  de  gevallen.  Veeleer  dan 
precieze bewoordingen, is dan ook van belang:

87 Zie eveneens Gw.H. 25 februari 2010, nr. 17/2010, B.8.3; Gw.H. 27 mei 2010, nr. 62/2010, B.8.1; 
Gw.H. 14 oktober 2010, nr. 111/2010, B.4.3.
88 Gw.H. 27 mei 2010, nr. 62/2010.
89 Gw.H. 14 oktober 2010, nr. 111/2010.
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(i) dat de strafbaarstelling democratisch gelegitimeerd is;
De eis van de democratische legitimering belet geen delegatie aan de Koning. De machti -
ging moet wel voldoende nauwkeurig zijn en betrekking hebben op de tenuitvoerlegging 
van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn 
vastgesteld.
(ii) dat de strafbaarstelling toegankelijk/kenbaar is; 
en 
(iii) dat het voor de persoon op wie de strafbaarstelling toepasselijk is, redelijk voorzien-
baar is dat het gestelde gedrag onder de strafbaarstelling zal gebracht worden;
De graad van voorzienbaarheid is functie van de inhoud van de strafbaarstelling, de actie-
radius van de strafbaarstelling en het aantal en de status van de personen tot wie ze gericht  
is. Voor het bepalen van de redelijke voorzienbaarheid kan rekening gehouden worden  
met de parlementaire voorbereiding van de strafbaarstelling, de vaste rechtspraak over de 
betreffende strafbaarstelling, het feit dat ook een moreel element wordt vereist, de mate  
waarin het materiële toepassingsgebied van de strafbaarstelling welomschreven is, inzon-
derheid: de groep van personen tot wie de strafbaarstelling gericht is; de mate waarin de 
rechter bij zijn beoordelingsbevoegdheid geholpen kan worden door rekening te houden 
met de verplichtingen die de bredere regeling waar een concrete strafbaarstelling deel van 
uitmaakt, oplegt aan diegene waarop de norm betrekking heeft, en tenslotte de aard van de 
te beschermen rechtsgoederen en de complexiteit van de te regelen problematiek.
Al  deze criteria  dienen in  essentie  om na te  gaan  of  de strafbaarstelling  willekeurige  
vervolgingen en veroordelingen vermijdt.
In het kader van de beoordeling van de criteria is het van belang dat een wet nog steeds 
kan voorzienbaar zijn zelfs als de betrokken persoon gepast juridisch advies moet vragen 
om tot op een bepaald niveau, dat gegeven de omstandigheden redelijk is, de gevolgen 
van zijn handelen te kunnen inschatten.
Dit  geldt  in het bijzonder voor  personen die een professionele  activiteit  uitoefenen en 
gewoon zijn om met de nodige omzichtigheid hun taak te moeten uitoefenen.
De toepassing van een bepaling zal echter in elk geval onvoorzienbaar zijn als zij slechts  
wordt gedetermineerd door subjectieve opvattingen, en niet door objectieve bestanddelen.
32.5.Eiser V is veroordeeld op grond van volgende strafbaarstelling:
Artikel 17, lid 3 Boekhoudwet, oud: "Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank 
wordt  gestraft  hij  die  als  commissaris,  commissarisrevisor,  revisor  of  onafhankelijk 
deskundige rekeningen,  jaarrekeningen,  balansen en resultatenrekeningen of geconsoli-
deerde rekeningen van ondernemingen attesteert of goedkeurt, terwijl niet is voldaan aan 
de  in  het  eerste  lid  genoemde  bepalingen90,  en hij  daarvan  kennis  heeft  of  niet  heeft 
gedaan wat hij had moeten doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan.  
Hij wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van  
vijftig frank tot tienduizend frank of met één van die straffen alleen, als hij met bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld91."
32.6. In casu stelt de toegankelijkheid van de strafbaarstelling geen enkel probleem: de 
strafbaarstelling is al sinds 1975 opgenomen in de Boekhoudwet. 
Eiser voert aan dat het voor hem niet voorzienbaar was dat zijn gestelde gedrag, in casu 

90 De in het eerste lid genoemde bepalingen zijn: de artikelen 2 en 3, eerste en derde lid, de artikelen 
4 tot 9 en de ter uitvoering van artikel 4, zesde lid, van artikel 7, vierde lid, (van artikel 8, §2) en van  
de artikelen 10 en 11 genomen besluiten.
91 De betreffende strafbaarstelling is later opgenomen in artikel 16 Boekhoudwet en artikel 171, §2 
Wetboek van Vennootschappen.
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een nalaten, onder de strafbaarstelling zou vallen: hij kon niet weten of hij al dan niet alles  
had gedaan wat hij had moeten doen om zich ervan te vergewissen of aan de relevante  
bepalingen van de boekhoudreglementering was voldaan.
Om de visie van eiser te beoordelen, is het aangewezen de toets van de redelijke voorzien-
baarheid te doen aan de hand van de criteria die hierboven konden worden gedistilleerd  
uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, het EHRM en het Grondwettelijk Hof.
De parlementaire voorbereiding 
De memorie van toelichting vermeldt: "Verder voert alinea 2 een penale aansprakelijkheid 
in, ingeval van miskenning door de onderneming van de bepalingen van de wet of van de 
voor haar uitvoering getroffen besluiten, voor de personen die uit hoofde van hun functie  
van commissaris, of van hun statuut van bedrijfsrevisor of uit hoofde van hun beroep van 
accountant of van chartered accountant, de rekeningen geloofwaardig hebben verklaard 
door ze te attesteren of door ze goed te keuren. Hun penale aansprakelijkheid zal op het 
spel kunnen staan ook al zou de miskenning van de wetsbepaling niet rechtstreeks betrek-
king hebben op de rekeningen die ze hebben goedgekeurd. De boekhoudingverplichtingen  
vormen namelijk een geheel en het miskennen van sommige ervan heeft onvermijdelijk  
tot gevolg dat de geloofwaardigheid van het geheel is aangetast. Deze penale aansprake-
lijkheid zal in hunnen hoofde slechts bestaan als ze er kennis van gehad hebben dat de 
wetsbepalingen niet werden nagekomen of als ze nagelaten hebben vooraleer de reke -
ningen goed te keuren of te attesteren zich ervan te vergewissen dat ze nagekomen werden 
en dit  volgens  de professionele  vormen  van  het  toezicht  op de rekeningen.  Zulks  zal  
worden geapprecieerd ten aanzien van de revisieregels  (auditing principles) vastgelegd 
door de beroepsorganisaties of -orden."92 
De afdeling wetgeving van de Raad van State merkte dienaangaande op: "De memorie  
van  toelichting  [...]  komt  erop  neer  dat  commissarissen,  revisoren  of  onafhankelijke 
experten de boekhouding in detail moeten nazien alvorens de gegroepeerde of geglobali -
seerde rekeningen goed te keuren of te attesteren. De vraag is of dit menselijkerwijze  
mogelijk  zal  zijn  in  grote  en  middelgrote  ondernemingen.  Controle  door  middel  van 
steekproeven is uitgesloten".  Zij  maakte  naast deze feitelijke  bedenking evenwel  geen  
juridische bezwaren tegen de strafbaarstelling.
Of er trouwens met de visie van de Raad van State, als zouden steekproeven onmogelijk 
zijn, rekening moet worden gehouden is de vraag: deze zienswijze wordt tegengesproken 
door de normen van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, volgens welke steekproeven wél  
mogelijk zijn93.
De rechtspraak 
Over de toegepaste strafbaarstelling bestaat weinig gepubliceerde rechtspraak. Ter zake  
wordt in de rechtsleer opgemerkt dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de commis-
sarisrevisor zelden in het geding is94, of nog dat - althans minstens tot 2003 - strafrechte-

92 Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, 
Parl.St. Senaat 1974-1975, nr. 436-1, 14.
93 P. KILESTE en C. STAUDT, "La responsabilité de l'administrateur et du réviseur d'entreprise dans les 
sociétés anonymes" in P. KILESTE en M. CALUWAERTS (eds.), Dernières évolutions en droit des sociétés, 
Brussel, Éditions du jeune barreau de Bruxelles, 2003, (3), 79: "Les procédures de contrôle sont donc 
essentielles, pour apprécier la qualité du travail du réviseur et partant, sa responsabilité. Le réviseur  
procédera à ces différents contrôles de manière à obtenir une probabilité raisonnable de détecter les  
inexactitudes significatives dans l'information financière. Comme nous l'avons vu, le réviseur peut  
cependant procéder par des sondages et ce n'est que si le système de contrôle interne présente manife-
stement de graves lacunes qu'il aura le devoir d'adapter son examen et de procéder à un contrôle plus 
approfondi".
94 M. CALUWAERTS, "Attestation frauduleuse ou négligente des comptes [Responsabilité  pénale du 
commissaire-réviseur]", JDSC 2009, (246), 246.
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lijke veroordelingen van een commissaris exceptioneel zijn/waren95. 
Ook ruimer wordt gesteld dat zich in België (minstens anno 2002) nog geen belangrijke 
rechtspraak  heeft  ontwikkeld  in  verband  met  de  taken  en  aansprakelijkheden  van  de 
bedrijfsrevisor96. In een zaak waarin de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau op 26 
januari 1995 en het hof van beroep te Luik op 25 januari 199697 uitspraak deed, zou voor 
het eerst een commissarisrevisor strafrechtelijk veroordeeld zijn98. Die casus is voor het 
bestreden arrest weinig relevant, nu het een situatie betrof waarin de bedrijfsrevisor op de  
hoogte was van de inbreuken (zwart geld) en werd veroordeeld wegens valsheid en niet  
wegens ongeoorloofde attestatie van de jaarrekening.
Dat er over de litigieuze bepaling weinig rechtspraak bestaat belet niet dat het bestreden 
arrest als vaste rechtspraak kan beschouwd worden in de mate dat het aan het betwiste  
constitutief bestanddeel een uitleg geeft die in de lijn der redelijke verwachtingen ligt, wat  
het geval is als de uitleg van het constitutief bestanddeel in overeenstemming is met de  
essentie ervan, en redelijk voorzienbaar was. 
Om dat te bepalen, is het relevant hierna ook de rechtsleer ter zake te ontmoeten. Daarbij 
moet  niet  alleen rekening  gehouden worden  met  rechtsleer  die  de  bedrijfsrevisor  kon 
bekend zijn op het moment van de ten laste gelegde feiten, maar ook met de rechtsleer 
van na de ten laste gelegde feiten. In de mate dat zij de eerdere rechtsleer bevestigt, onder-
steunt zij immers de redelijkheid en de juistheid van de erin voorgestane lezing van de  
strafbaarstelling.
De rechtsleer 
Op grond van zijn studie van de parlementaire voorbereiding, gaf HUYBRECHTS in 1996 met 
betrekking tot de betwiste strafbaarstelling aan: 
"De controles en expertises moeten dus worden uitgevoerd zoals de professionele regels 
dat voorschrijven. Dat is evenwel niet altijd genoeg. Zelfs indien een regelmatige controle  
normaliter geen onregelmatigheid zou doen vermoeden, maar de controleur op een andere 
wijze - welke die ook is - verneemt dat de boekhouding, de rekening, de voorgenomen 
verrichting, de meer globale werking ter zake van een openbare instelling of de private 
onderneming door fraude zou zijn aangetast, moet hij dit verifiëren. De controleur kan 
toevallig weet krijgen van de fraude; hij kan ze ook vernomen hebben omdat men hem 
desomtrent om advies heeft gevraagd. In dit geval primeert zijn opdracht."99

Deze rechtsleer gaat er dus, in de lijn van de parlementaire voorbereiding, van uit dat er 
twee wijzen zijn op dewelke de commissaris niet heeft gedaan wat hij had moeten doen 
om zich ervan te vergewissen of voldaan is aan de vereiste wettelijke bepalingen:
- Ofwel is de controle niet gebeurd zoals de professionele regels dat voorschrijven;

95 L. DUPONT en S. VAN DIJCK, "Enkele perspectieven op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
bedrijfsrevisor" in X (ed.), De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. Burgerrechtelijke, strafrech-
telijke en tuchtrechtelijke aspecten, in B. TILLEMAN (ed.) Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 
2003, (29), 32.
96 K. AERTS, Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren in M. T ISON (ed.) 
Bibliotheek Handelsrecht Larcier. Vennootschaps- en financieel recht, nr. 1, Brussel, Larcier, 2002, 
2.
97 Beide uitspraken opgenomen in Rev.prat.soc. 1997, 177 e.v.
98 Aldus in hun noot A. BENOIT-MOURY en N. THIRION, "La responsabilité pénale du reviseur d'entre-
prises: Epée de Damoclès ou Tigre de papier?", (noot onder Corr. Neufchâteau 26 januari 1995 en 
Luik 25 januari 1996), Rev.prat.soc. 1997, (189), 189 en 225.
99 L. HUYBRECHTS, "Fraudebestrijding", AFT 1996, (425), 442; Vgl. J. BONTE, "Enkele strafrechtelijke 
inbreuken van gemeen recht en de specifieke inbreuken op het vennootschapsrecht en boekhoud-
recht", St. Acc. Bedr. 1991, afl. 1, (41), 41-55; L. DUPONT, "De strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
de  commissarisrevisor:  enkele  aspecten"  in  I.D.  BEDRIJFSREVISOREN  (ed.),  Bronnen  van 
aansprakelijkheid van de revisor, in Studies IBR, Recht, 1996, (71), 88.



2476 HOF VAN CASSATIE 29.11.11 - Nr. 650 

- Ofwel was de controle in beginsel regelmatig, en zou zij niet noodzakelijk een onregel-
matigheid doen vermoeden, maar heeft de controleur op een andere wijze vernomen dat  
een de boekhouding, de rekening, de voorgenomen verrichting, (...) door fraude zou zijn 
aangetast, en heeft hij daar niet het gepaste gevolg aan gekoppeld.
In een later geschrift bevestigen ook DUPONT en VAN DIJCK deze zienswijze: de gouden 
richtlijn is dat de controle moet uitgevoerd worden volgens de professionele regels terzake 
opgesteld door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Daarnaast  dient  de  commissaris  elke  onregelmatigheid  die  hij  op  een  andere  wijze, 
bijvoorbeeld door toevallige ontdekking, op het spoor komt, te verifiëren en eventueel te 
rapporteren100.
Het moreel element 
Ofschoon de strafbaarstelling op grond waarvan  eiser V veroordeeld is  geen expliciet  
moreel element vermeldt, staat vast dat er in elk geval een moreel element vereist is. 
De betreffende incriminatie doet inderdaad geen afbreuk aan het algemeen strafrechtelijk  
beginsel dat een materiële gedraging nooit voldoende is om tot een misdrijf te kunnen 
besluiten; steeds is een moreel element, een fout, vereist101.
Om het moreel bestanddeel van een misdrijf te bepalen, moet de rechter de wil van de 
wetgever nagaan op grond van de tekst waardoor dit misdrijf strafbaar wordt gesteld en 
van de aard van het misdrijf102.
In casu blijkt het moreel element onachtzaamheid te zijn, strafbaar is de commissaris die 
niet heeft gedaan wat hij had moeten doen. 
Het  bestaan  van  dit  morele  bestanddeel  kan  worden  afgeleid  uit  het  louter  materiële 
gepleegde feit met de vaststelling dat dit feit kan worden toegerekend aan de beklaagde,  
met dien verstande dat hij vrijuit gaat wanneer overmacht, onoverwinnelijke dwaling of 
een  andere  schulduitsluitingsgrond  wordt  aangetoond,  minstens  niet  ongeloofwaardig 
is103. Dit impliceert dat niet wettig gemotiveerd is, het arrest dat een persoon veroordeelt  
op de enkele grond dat hij materieel het misdrijf heeft gepleegd, zonder vast te stellen dat  
zijn gedrag foutief was104.
Het materieel toepassingsgebied van de strafbaarstelling is duidelijk omschreven: zij is  
gericht tot commissarissen, bedrijfsrevisoren en onafhankelijke deskundigen. 
De  strafbaar  gestelde  gedraging  is  voldoende  afgebakend:  de  strafbaarstelling  heeft  
betrekking op het goedkeuren of attesteren van rekeningen, jaarrekeningen, balansen en 

100 DUPONT en VAN DIJCK,  "Enkele  perspectieven op  de strafrechtelijke  aansprakelijkheid  van de 
bedrijfsrevisor", in, 49.
101 Zie dienaangaande o.m. Cass. 27 september 2005, AR P.05.0371.N,  RCJB 2009, 203, noot F. 
KUTY en Cass. 12 mei 1987, AR 728, AC, 1986-87, nr. 531, met concl. adv.-gen. J. DU JARDIN, en RW 
1987-88, 538.
102 Cass. 16 september 1974, AC, 1975, 62.
103 Zie o.m. Cass. 8 april 2008, AR P.08.0006.N, AC, 2008, nr. 210; zie eveneens Cass. 3 oktober 
1994, AR C.93.0243.F, nr. 412.
104 Zie in gelijkaardige zin over artikel 7 EVRM: EHRM, nr. 75909/01, Sud Fondi srl e.a. t/ Italië, 
20 januari 2009, §116: "l'article 7 ne mentionne pas expressément le lien moral entre l'élément maté -
riel de l'infraction et la personne qui est considérée comme l'auteur. Cependant, la logique de la peine  
et de la punition ainsi que la notion de "guilty" (dans la version anglaise) et la notion correspondante  
de "personne coupable" (dans la version française) vont dans le sens d'une interprétation de l'article 7 
qui exige, pour punir, un lien de nature intellectuelle (conscience et volonté) permettant de déceler un 
élément de responsabilité dans la conduite de l'auteur matériel de l'infraction. A défaut, la peine ne 
serait pas justifiée. Il serait par ailleurs incohérent, d'une part, d'exiger une base légale accesssible et 
prévisible et, d'autre part, de permettre qu'on considère une personne comme " coupable " et la "  
punir " alors qu'elle n'était pas en mesure de connaître la loi pénale, en raison d'une erreur invincible 
ne pouvant en rien être imputée à celui ou celle qui en est victime"



Nr. 650 - 29.11.11 HOF VAN CASSATIE 2477 

resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van vennootschappen, terwijl niet 
is  voldaan  aan bepaalde wettelijke  vereisten  met  betrekking  tot  die  rekeningen  en de  
commissaris, niet heeft gedaan wat hij had moeten doen om zich ervan te vergewissen of 
al dan niet is voldaan aan die wettelijke vereisten. 
De aard van het te beschermen rechtsgoed en de complexiteit van de te regelen problema -
tiek 
Bij de totstandkoming van de Boekhoudwet van 17 juli 1975 stelde de wetgever: 
"Het hoeft [...] niet meer te worden bewezen hoezeer het voeren van een boekhouding 
volgens precieze en eenvormige normen en de publiciteit van geharmonieerde boekhou-
dingstaten essentiële voorwaarden zijn geworden voor het goede beleid van de onderne-
mingen, voor de harmonie in de sociale relaties binnen de bedrijven, voor de bescherming 
van de rechten der schuldeisers en voor het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden en 
controles door de overheid105.
Het belang van de boekhouding en van het doen van rekening en verantwoording in 's  
lands economisch en sociaal leven zowel als in het leven van instellingen en bedrijven  
hoeft niet meer te worden bewezen106.
De traditionele verantwoording [van de verplichting voor handelaars om handelsboeken 
bij te houden] behoudt haar volle betekenis doch er komen nog andere, wellicht dwin -
gender redenen bij, gelet op de plaats die het bedrijfsleven in het land inneemt. 
Wij  zullen  slechts  pro  memorie  en  ondanks  hun  primordiale  belang  de  vereisten  
vermelden van het bedrijfsbeheer [...] De bescherming van de derden-schuldeisers van de 
ondernemingen [...] Ook de overheid is rechtstreeks betrokken bij de stand van zaken in  
de ondernemingen. Dat deze laatste een rol van algemeen belang vervullen wordt onder 
meer aangetoond door de diverse aanmoedigingen en voordelen welke door de overheid 
worden  verstrekt  om  hun  vestiging  en  ontwikkeling  te  bevorderen  [...]  De  sociale 
dimensie  van  de  ondernemingen  tenslotte  hoeft  niet  meer  te  worden  onderstreept,  
evenmin als het belang dat voor de harmonie van de sociale relaties binnen de onderne-
ming verbonden is aan de deelneming door de kennis, meer speciaal door de kennis van 
de toestand en van de evolutie van de onderneming107."
Het  beschermde  rechtsgoed  is  het  economisch  en  sociaal  leven.  De  band  tussen  het  
beschermde  rechtsgoed  en  de  functie  van  het  revisoraat  komt  duidelijk  naar  voor  in 
volgende overweging in het verslag bij de totstandkoming van de Boekhoudwet 1975:
"Wat de hervorming van het revisoraat betreft is de regering zich bewust van de noodzaak 
om, door passende maatregelen, de geloofwaardigheid en de betekenis van de revisorale 
attesten en alzo ook het  vertrouwen  in de jaarrekeningen  en in  de boekhoudingdocu-
menten te verhogen108."
Dat de te regelen materie  als complex te beschouwen is,  bleek eveneens reeds bij  de  
totstandkoming van de Boekhoudwet van 1975:
"(...) Naar de mening van de Regering moet het land namelijk kunnen beschikken over  
een instelling die niet alleen een raadgevende bevoegdheid zal hebben ten opzichte van de 
Staat en de ondernemingen zowel als de professionelen uit de boekhoudingcontrole doch 
die ook, in een zo technische en zo bestendig evoluerende materie als die van de normen  

105 Ontwerp van wet  met  betrekking tot  de boekhouding en de jaarrekeningen van de onderne-
mingen, Parl.St. Senaat 1974-1975, nr. 436-1, 1.
106 Verslag Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de onder-
nemingen, Parl.St. Senaat 1974-1975, nr. 436-2, 1.
107 Verslag Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de onder-
nemingen, Parl.St. Senaat 1974-1975, nr. 436-2, 3.
108 Verslag Ontwerp van wet met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de onder-
nemingen, Parl.St. Senaat 1974-1975, nr. 436-2, 6.
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die gelden voor het voeren van de boekhouding en het houden van de jaarrekeningen, zal  
dienen bij te dragen in de vorm van adviezen of aanbevelingen, tot de ontwikkeling van  
een boekhoudingdoctrine door het formuleren van wat  algemeen de principes van een 
regelmatige boekhouding (accounting principles) wordt genoemd109."
Het fundamentele karakter van het beschermde rechtsgoed en de complexiteit van de te 
regelen materie rechtvaardigen een open strafbaarstelling die een evolutieve toepassing 
toelaat. 
Bijgevolg is de betwiste strafbaarstelling niet in strijd met het strafrechtelijk legaliteitsbe-
ginsel; in zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt het naar recht.
32.7. Het middel kan niet aangenomen worden in zoverre het aanvoert dat het bestreden 
arrest zijn beslissing ter zake niet naar recht verantwoordt. Het arrest oordeelt met betrek-
king tot het litigieus constitutief bestanddeel:
"1 [...]Deze tenlasteleggingen betreffen duidelijk onopzettelijke misdrijven. 
In wezen betreft het de strafrechtelijke beteugeling van de professionele fout in hoofde  
van de commissarisrevisor. (pagina 1895)
[...]
2.1.  Het  is  nodig om vooraf  te  bepalen welke  criteria  in  aanmerking  moeten worden 
genomen om de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagden KPMG 
en/of William Van Aerde voor de tenlasteleggingen F.III en/of F.VI vast te stellen. 
Het hof is ter zake van oordeel dat: 
- de beoordeling van de professionele fout moet gebeuren in het licht van de beginselen 
toepasselijk op het beroep van revisor en van de controlenormen van het IBR doch niet in  
het licht van een door de rechter zelf te bepalen normenarsenaal;
- er een persoonlijke fout moet worden vastgesteld; 
-  de  toetsing  van  de  professionele  fout  een  marginale  toetsing  dient  te  zijn  en  moet  
gebeuren op grond van de kennis die de bedrijfsrevisor had of redelijkerwijze kon hebben 
ten tijde van de feiten. (pagina 1898)
[...]
2.5. Hoger in het arrest heeft het hof reeds opgemerkt dat de aansprakelijkheid van de 
bedrijfsrevisor moet worden beoordeeld volgens de professionele deontologische regels,  
normen en aanbevelingen die door het Instituut der Bedrijfsrevisoren (afgekort: IBR) zijn 
uitgevaardigd aangezien deze normen en regels inhoud geven aan de door de bedrijfsre-
visor na te leven contractuele algemene zorgvuldigheidsnorm. 
Het  gedrag  van  de commissarisrevisor  moet  aan de  concrete  omstandigheden  worden 
getoetst. Dit brengt mee dat er enkel rekening kan worden gehouden met de informatie en 
feiten die de bedrijfsrevisor kende of redelijkerwijze kon kennen op het ogenblik van zijn 
controlewerkzaamheden met de middelen die hem ter beschikking stonden. 
Dit betekent ook dat het louter naleven van de wettelijke en reglementaire regels onvol-
doende kan zijn wanneer moet worden besloten dat een normaal, voorzichtig en redelijk  
revisor in de concrete omstandigheden zijn controle meer diepgaand of anders zou hebben 
georganiseerd dan wettelijk of reglementair is voorgeschreven. 
3. Het hof heeft hoger in het arrest bij de beoordeling van de strafrechtelijke aansprake -
lijkheid van de beklaagden KPMG en (eiser V) voor de tenlasteleggingen A, B,D en E de  
controlebeginselen uiteengezet die volgens het hof ten tijde van de revisorale controle op 
het boekjaar 1999 van toepassing waren (zie de motivering onder punt III.2.F in hoofd-

109 Ontwerp van wet met  betrekking tot  de boekhouding en de jaarrekeningen van de onderne-
mingen, Parl.St. Senaat 1974-1975, nr. 436-1, 4.
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stuk 17.32.1) (pagina 1899).
[...]
4. Het hof heeft vervolgens de andere concrete elementen getoetst die volgens het open-
baar ministerie een professionele fout uitmaken in hoofde van de beklaagden KPMG en/of 
(eiser V). 
Het hof komt op grond van deze toetsing tot het hierna nader uiteengezet besluit." (pagina 
1900)
Nu eiser zowel de IBR-regels als de deontologische regels die op de commissarisrevisor  
van toepassing zijn kan geacht worden te kennen, lijkt met de uitlegging die het bestreden 
arrest aan het betwiste constitutief bestanddeel heeft gegeven, vanuit dit criterium voldaan 
aan het vereiste van de redelijke voorzienbaarheid van de strafbaarstelling. 
De uitleg is in overeenstemming met de essentie van het constitutief bestanddeel, zoals zij  
blijkt  uit  de parlementaire voorbereiding,  en de draagwijdte  van de strafbaarstelling is 
voldoende duidelijk in de grote meerderheid van de gevallen,  althans wat het betwiste 
constitutief bestanddeel betreft.
Deze lezing van het bestreden arrest wordt ondersteund door het gegeven dat de Raad van 
State  geen  juridische  bezwaren  heeft  geformuleerd  tegen  de  strafbaarstelling  bij  haar 
invoering in 1975110 en dat de doctrine die de strafbaarstelling becommentarieert,  niet 
oppert  dat  zij  problematisch  zou  zijn  in  het  licht  van  het  strafrechtelijk  legaliteitsbe-
ginsel111.
32.8. Het vierde middel van eiser V faalt naar recht. Vermits het middel uitgaat van een 
onjuiste rechtsopvatting dat de kwestieuze strafbepaling niet  voldoet  aan de eisen van 
nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid en daardoor geen voldoende norma-
tieve inhoud heeft om een misdrijf te kunnen definiëren, moet de voorgestelde prejudi-
ciële vraag niet worden gesteld.
Minstens volgt uit het voorgaande dat betwiste wettelijke bepaling klaarblijkelijk niet in 
strijd is met de artikelen 12 en 14 Grondwet, zodat het Hof van Cassatie in toepassing van 
artikel 26, §4 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, niet moet overgaan tot het stellen van  
een prejudiciële vraag. 
(...)
IX. Verbeurdverklaring
41. Het tiende middel van eiser II en het eerste middel van eiser IV voeren de schending 
aan van de artikelen 42, 1° Strafwetboek, 505, eerste lid, Strafwetboek en 505, derde lid 
(oud) Strafwetboek (voor  de wijziging ervan door de wet  van 10 mei  2007 houdende 
diverse  maatregelen  inzake heling en inbeslagneming).  Het  tiende middel  van eiser II 
voert bovendien de schending aan van de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvorde-
ring en van artikel 149 Grondwet.
Eisers bekritiseren het bestreden arrest in zoverre dat in handen van de Banque Artesia  
Nederland de 51.606 deelbewijzen Parvest Short Term Dollar, gedeponeerd op de effec-
tenrekening van eisers bij  die bank,  verbeurd verklaard  als voorwerp  van het misdrijf 
witwassen.  Zij  voeren  aan  dat  enkel  de  witgewassen  vermogensvoordelen  die  zijn  
verkregen uit  het misdrijf  misbruik van vennootschapsgoederen,  het voorwerp van het 
misdrijf witwassen zijn.

110 Cfr. supra pagina 77.
111 Zie het stilzwijgen op dit punt van o.m. AERTS, Taken en aansprakelijkheden van commissarissen 
en bedrijfsrevisoren, o.c., 93 e.v.; DUPONT en VAN DIJCK, "Enkele perspectieven op de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor", in, 48-49.
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Eisers verwijzen naar de arresten van het Hof van Cassatie van 12 januari 2010 112 en van 
27 april 2010113 die oordelen dat een witgewassen vermogensvoordeel het voorwerp van 
het witwasmisdrijf uitmaakt, terwijl het goed dat door de witwasoperatie is verkregen, niet 
het voorwerp van het misdrijf witwassen is, doch wel een vermogensvoordeel dat voort-
komt uit dat misdrijf, in welk geval de verbeurdverklaring enkel mogelijk is op grond van 
de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek.
41.1. In hoofde van de eisers II  en IV werd de tenlastelegging I.II  bewezen verklaard,  
zijnde inbreuk op artikel 492bis Strafwetboek, namelijk door, als bestuurders in rechte of 
in  feite  van  de  NV L&H  HOLDING,  625.000  aandelen  Lernout  &  Hauspie  Speech 
Products, toebehorende aan de N.V. L&H Holding, te hebben verkocht aan (eiser III) en 
de opbrengst van deze verkoop persoonlijk te hebben ontvangen en daarover als eigenaars  
te hebben beschikt, in plaats van deze gelden te laten storten op de rekening van de N.V.  
L&H Holding. 
Het bestreden arrest stelt vast dat beide eisers, samen met een medebeklaagde die geen 
cassatieberoep  instelde,  de 625.000 aandelen uit  het  actief  van  de NV L&H Holding 
wegsluisden door ze te verkopen aan eiser III,  om vervolgens over  de verkoopsom te  
beschikken als eigenaars in plaats van de opbrengst terug in het vermogen van voormelde 
vennootschap te laten storten (zie ook pagina 1986).
Aansluitend oordeelt  het arrest  dat de koopsom ten bedrage van 25 miljoen USD een 
vermogensvoordeel  is  als  bedoeld  in  artikel  42,  3°  Strafwetboek,  dat  in  casu  werd 
verkregen uit het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen.
41.2.  In  hoofde  van  beide  eisers  werd  eveneens  tenlastelegging  J  bewezen  verklaard,  
namelijk inbreuk op artikel 505, eerste alinea, 3° van het Strafwetboek: "zaken, bedoeld in 
artikel 42, 3° Strafwetboek, nl. vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn  
verkregen, goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en inkomsten uit de 
belegde  voordelen,  te  hebben  omgezet  of  overgedragen  met  de  bedoeling  de  illegale 
herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een 
misdrijf waaruit deze zaak voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van 
zijn daden, meer bepaald door de vermogensvoordelen verkregen uit het misdrijf I.II te 
hebben omgezet in stukken Parvest Short Term dollar."
41.3. De som van 25 miljoen USD die werd verkregen uit de verkoop van de 625.000 
aandelen, is het vermogensvoordeel  dat voortgekomen is uit het misdrijf misbruik van 
vennootschapsgoederen,  en  maakt  het  voorwerp  uit  van  het  misdrijf  van  witwassen  
bedoeld in tenlastelegging J; de stukken Parvest Short Term dollar zijn echter de vermo-
gensvoordelen die werden verkregen uit het misdrijf witwassen. De verbeurdverklaring 
van deze stukken Parvest Short Term dollar is enkel mogelijk op grond van de artikelen  
42, 3° en 43bis Strafwetboek, in welk geval de verbeurdverklaring niet verplicht is maar  
enkel facultatief114.
Het bestreden arrest oordeelt dat de 51.606 deelbewijzen Parvest Short Term Dollar, "die 
zich nog steeds in het vermogen van elk van de beklaagden Lernout, Hauspie en Willaert  
bevinden,  gezien  ze  gedeponeerd  zijn  op  de  effectenrekening  van  de  respectieve 
beklaagden bij de Banque Artesia Nederland (BAN), (...) het voorwerp van het bewezen  
bevonden misdrijf sub J [zijn], zodat ze bij toepassing van het artikel 505, derde alinea, 
Sw.  zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten,  dienen verbeurd verklaard in 
handen  van  de  Banque  Artesia  Nederland  waarbij  er  dient  over  gewaakt  dat  deze  
verbeurdverklaring in de rechten van derden op de goederen die het voorwerp uitmaken 

112 Cass. 12 januari 2010, AR P.09.1458.N, AC, 2010, nr. 22; T. Strafr. 2010, 267, noot.
113 Cass. 27 april 2010, AR P.10.0104.N, AC, 2010, nr. 287; T. Strafr. 2010, 281, noot D. LIBOTTE.
114 cfr. D. LIBOTTE, "De verplichte verbeurdverklaring van het witgewassen vermogensvoordeel: een 
verdachte eenvoud?" (noot onder Cass. 27 april 2010), T. Strafr. 2010, (282) 283. 
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van de verbeurdverklaring niet schaadt." (pagina 2042) 
Aldus oordelen de raadsheren ten onrechte dat de deelbewijzen Parvest Short Term Dollar 
het voorwerp  van het misdrijf  witwassen uitmaken en oordelen zij  zodoende dat deze 
verbeurdverklaring dient te worden uitgesproken, terwijl het in werkelijkheid gaat om een 
vermogensvoordeel dat uit het misdrijf van witwassen is verkregen en derhalve slechts 
kan worden verbeurdverklaard op grond van artikel 42, 3° en 43bis Strafwetboek.
De beide middelen zijn gegrond. 
41.4. Het bestreden arrest heeft geoordeeld dat er geen aanleiding is om lastens de eisers 
II  en IV de bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken wegens de feiten omschreven 
onder de tenlastelegging I.II,  inbreuk op artikel 492bis Strafwetboek, omdat de door dit 
misdrijf voortgebrachte vermogensvoordelen het voorwerp zijn van de tenlastelegging J, 
en deze vermogensvoordelen slecht éénmaal verbeurd kunnen worden verklaard. De uit te 
spreken vernietiging van de lastens eisers II en IV uitgesproken bijzondere verbeurdver-
klaring van de 51.606 deelbewijzen Parvest Short Term Dollar dient dan ook te leiden tot 
vernietiging van de beslissing dat er geen aanleiding is om lastens de eisers II en IV de 
bijzondere  verbeurdverklaring  uit  te  spreken  wegens  de  feiten  omschreven  onder  de 
tenlastelegging I.II. 
(...)
50. Conclusie: - (...)
-  VERNIETIGING  (met  verwijzing)  in  zoverre  het  arrest  van  20  september  2010 de 
51.606 deelbewijzen Parvest Short Term Dollar, gedeponeerd op de effectenrekening van 
respectievelijk de eisers II en IV in handen van de Banque Artesia Nederland verbeurd 
verklaart, en in zoverre het beslist dat er geen aanleiding is om lastens de eisers II en IV  
de bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken wegens de feiten omschreven onder de 
telastlegging I.II115;
- VERWERPING voor het overige.

ARREST

(AR P.10.1766.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen van de eisers I, II, IV, V en VI zijn gericht tegen het arrest 
van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 20 september 2010.
Het cassatieberoep van de eiser III is gericht tegen de tussenarresten van 21 mei 
2007, 26 juni 2007, 25 oktober 2007 (nr. 99.235), 25 oktober 2007 (nr. 99.236) 
en  29  september  2008  en  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Gent, 
correctionele kamer, van 20 september 2010.
De eiser II  voert  in een memorie en in een aanvullende memorie die aan dit  
arrest zijn gehecht, in totaal tien middelen aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
De eiser V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, tien middelen aan.
De eiser VI voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, tien middelen aan.
Op 23 september 2011 heeft advocaat-generaal Marc Timperman ter griffie een 

115 Cfr. supra nr. 41.4, pagina 94.
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conclusie neergelegd.
Op  de  rechtszitting  van  11  oktober  2011  heeft  raadsheer  Filip  Van  Volsem 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

I BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Nietigheid van de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie
1. De eiser III  voert  in zijn door artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek bedoelde 
noot  aan  dat  de  schriftelijke  conclusie  van  het  openbaar  ministerie  niet  in 
aanmerking kan worden genomen, omdat ze in de voetnoten 8, 9, 13, 14, 15, 79, 
80, 99 en 110 passages bevat in een andere taal dan het Nederlands, welke niet  
werden vertaald en waarvan de zakelijke inhoud evenmin werd weergegeven in 
het Nederlands.
2. Volgens artikel  27 Taalwet Gerechtszaken wordt de rechtspleging voor het 
Hof van Cassatie in het Nederlands gevoerd als dit de taal is van de bestreden 
beslissing.
Artikel 35, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat het openbaar ministerie 
adviseert en vordert in de taal van de rechtspleging.
3. Een akte van rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn 
gesteld wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in 
die taal zijn gesteld.
4. De conclusie van het openbaar ministerie is, behoudens de in voetnoten 8, 9,  
13, 14, 15, 79, 80, 99 en 110 in de Franse of Engelse taal opgenomen citaten van 
rechtspraak  en  rechtsleer,  in  het  Nederlands  opgesteld.  De  in  de  conclusie 
ontwikkelde zienswijze is ook zonder deze in een andere taal dan het Nederlands  
gestelde  voetnoten,  die slechts  dienen  ter  ondersteuning  van deze zienswijze, 
voor elke lezer begrijpbaar. Bijgevolg moet de conclusie worden geacht in het 
Nederlands te zijn opgesteld.
De exceptie kan niet worden aangenomen.
(...)

Tweede middel van de eiser II 
18.  Het  middel  voert  schending  aan  van  de  artikelen  6.1  en  14  EVRM,  de 
artikelen 10, 11 en 13 Grondwet, de artikelen 127, 130, 182, 479, 482bis en 483 
Wetboek  van  Strafvordering,  evenals  miskenning  van  de  algemene 
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging: 
het arrest verklaart ten onrechte de op het voorrecht van rechtsmacht gestoelde 
dagvaarding ontvankelijk; de hoedanigheid van plaatsvervangend rechter in de 
rechtbank van koophandel te Ieper van een medebeklaagde liet dit nochtans niet 
toe;  er  is  daartoe  geen  wettelijke  basis  aangezien  de  artikelen  479  en  483 
Wetboek  van  Strafvordering  geen  melding  maken  van  plaatsvervangende 
rechters;  bijgevolg  kon  ook  artikel  482bis Wetboek  van  Strafvordering  dat 
verwijst  naar  artikel  479  niet  worden  toegepast;  de  eiser  werd  derhalve  niet 
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berecht  door het bij wet ingesteld gerecht;  minstens is het gelijkheidsbeginsel 
geschonden doordat de eiser II als dader van een misdrijf dat samenhangend is 
met een door een plaatsvervangende rechter gepleegd misdrijf,  werd vervolgd 
volgens de procedure van voorrecht van rechtsmacht.
De eiser II verzoekt het Hof om de volgende prejudiciële vragen te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof: 
-  "Schendt  artikel  479  juncto  artikel  482bis Wetboek van  Strafvordering,  zo 
geïnterpreteerd  dat  de  procedure  van  voorrecht  van  rechtsmacht  ook  moet 
worden  toegepast  bij  de  berechting  van  een  beklaagde  die  wordt  vervolgd 
wegens een misdrijf dat samenhangend is met een misdrijf gepleegd door een 
plaatsvervangend  rechter,  zijnde  een  hoedanigheid  die  niet  vermeld  is  in 
voornoemd artikel  479  Wetboek  van  Strafvordering,  artikel  13  Grondwet  en 
artikel 6.1 EVRM?"
-  "Schendt  artikel  479  Wetboek  van  Strafvordering  de  artikelen  10  en  11 
Grondwet, doordat het van toepassing is op een plaatsvervangend rechter in de 
rechtbank van koophandel die niet noodzakelijk effectief zetelt, terwijl het niet 
van  toepassing  is  op een rechter  in  sociale zaken,  die  nochtans wel  effectief 
zetelt?" 
-  "Schendt  artikel  479  juncto  artikel  482bis Wetboek van  Strafvordering,  de 
artikelen 10 en 11 Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij tot gevolg hebben 
dat  de  beklaagde  van  een  met  correctionele  straffen  bestraft  misdrijf  dat 
samenhangend is met een misdrijf gepleegd door een plaatsvervangend en dus 
niet  noodzakelijk  effectief  zetelend  rechter  in  de  rechtbank  van  koophandel 
wordt  berecht  door het  hof van beroep  in  eerste  en laatste  aanleg,  terwijl  de 
beklaagde van een met correctionele straffen bestraft misdrijf dat samenhangend 
is met een misdrijf gepleegd door een effectief zetelend rechter in sociale zaken 
berecht  wordt  volgens  de  gemeenrechtelijke  procedure  en  dus  over  twee 
aanleggen beschikt?"
19. Artikel 13 Grondwet houdt een recht in van toegang tot de bevoegde rechter. 
Dat recht wordt tevens gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM en door artikel 14.1 
IVBPR. Het door de eiser II ingeroepen grondrecht is op geheel of gedeeltelijk 
analoge  wijze  gewaarborgd  door  de  voormelde  bepaling  uit  titel  II  van  de 
Grondwet en door artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR.
- Het Hof kan overeenkomstig artikel  26, §4, tweede lid, 2°, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk  Hof  onderzoeken  of  de  betwiste  wetsbepalingen  artikel  13 
Grondwet klaarblijkelijk niet schenden.
20.  Artikel  479  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  dat,  wanneer  een 
vrederechter, een rechter in de politierechtbank, een rechter in de rechtbank van 
eerste  aanleg, in de arbeidsrechtbank of in de rechtbank van koophandel,  een 
raadsheer in het hof van beroep of in het arbeidshof, een raadsheer in het Hof 
van Cassatie, een magistraat van het parket bij een rechtbank of een hof, een 
referendaris bij het Hof van Cassatie, een lid van het Rekenhof, een lid van de 
Raad van State, van het auditoraat of van het coördinatiebureau bij de Raad van 
State, een lid van het Grondwettelijk Hof, een referendaris bij dat Hof, de leden 
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of een provinciegouverneur, ervan 
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beschuldigd  wordt  buiten zijn  ambt  een misdrijf  gepleegd te  hebben dat  een 
correctionele straf meebrengt, de procureur-generaal bij het hof van beroep hem 
laat dagvaarden voor dat hof, dat uitspraak doet, zonder dat beroep kan worden 
ingesteld.
Artikel  483  Wetboek van  Strafvordering  bepaalt  met  betrekking  tot  dezelfde 
personen dat, wanneer zij ervan beschuldigd worden in hun ambt een misdrijf 
gepleegd  te  hebben dat  een  correctionele  straf  meebrengt,  dat  misdrijf  wordt 
vervolgd en gevonnist zoals in artikel 479 is bepaald.
21. Het stelsel van het voorrecht van rechtsmacht beoogt het verzekeren van een 
onpartijdige en serene  rechtsbedeling ten aanzien van de betrokken personen. 
Het is niet ingesteld in het persoonlijk belang van de betrokkenen, maar wel in 
het  algemeen  belang.  Aangezien  het  afwijkt  van  het  gemeen  recht  is  de 
opsomming  van  de  in  de  voormelde  wetsbepalingen  vermelde  personen 
limitatief.
Dit limitatief karakter staat evenwel niet eraan in de weg dat, in de mate dat een  
plaatsvervangende rechter één van de in de artikelen 479 en 483 Wetboek van 
Strafvordering vermelde personen vervangt, hij ook aan deze wetsbepalingen is 
onderworpen.
Daaruit  volgt  dat  de  toepassing  van  de  artikelen  479  en  483  Wetboek  van 
Strafvordering op een plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel 
artikel 13 Grondwet klaarblijkelijk niet schendt.
22. Uit het voorgaande volgt dat er evenmin schending is van artikel 6.1 EVRM 
en artikel 14.1 IVBPR.
Het middel faalt naar recht.
23. De eerste voorgestelde prejudiciële vraag dient overeenkomstig artikel 26, 
§4, tweede lid, 2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof niet te worden gesteld.
Hetzelfde  geldt  voor  de  twee  aanvullende  prejudiciële  vragen  die  de eiser  II 
voorstelt in zijn door artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek bedoelde noot. 
24.  Het  Grondwettelijk  Hof  heeft  bij  arrest  nr.  134/2001  van  27  juli  2011 
(B.7.1.1-B.7.3) geoordeeld dat de regels betreffende de wijze van aanwerving en 
de duur van het ambt, alsook de aard en het veld van de van de rechtsbedeling 
losstaande beroepsactiviteiten die mogen worden uitgeoefend door enerzijds een 
raadsheer  in  sociale  zaken  en  anderzijds  een  plaatsvervangend  vrederechter, 
dermate  verschillend  zijn  dat  zij  verantwoorden  dat  alleen  die  laatste  het 
voorrecht van rechtsmacht geniet.
Daaruit volgt dat de regels betreffende de wijze van aanwerving en de duur van 
het ambt, alsook de aard en het veld van de van de rechtsbedeling losstaande 
beroepsactiviteiten die mogen worden uitgeoefend door enerzijds een rechter in 
sociale zaken wiens statuut vergelijkbaar is met dit van een raadsheer in sociale 
zaken  en  anderzijds  een  plaatsvervangend  rechter  in  de  rechtbank  van 
koophandel  wiens  statuut  vergelijkbaar  is  met  dat  van  een  plaatsvervangend 
vrederechter,  dermate  verschillend  zijn  dat  zij  verantwoorden  dat  alleen  die 
laatste categorie het voorrecht van rechtsmacht geniet.
Er is  geen  grond om de tweede en derde  voorgestelde  prejudiciële  vragen  te 
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stellen.
(...)

Zesde middel van de eiser II

Eerste onderdeel
37. Het onderdeel  voert schending aan van de artikelen 6.1 en 14 EVRM, de 
artikelen 10, 11 en 149 Grondwet, de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek 
en de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van 
de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van 
verdediging:  het  arrest  stelt  vast  dat  de deskundigenopdrachten  een  verboden 
delegatie  van rechterlijke bevoegdheid  inhielden,  met  als  gevolg dat  op zoek 
werd  gegaan  naar  mogelijke  strafrechtelijk  beteugelbare  inbreuken;  het  arrest 
beslist ten onrechte dat uit niets blijkt dat de louter feitelijke vaststellingen en 
technische  bevindingen  van  de  deskundigen  op  onrechtmatige  wijze  zijn 
verkregen; de onderzoeksrechter die aan een deskundige opdracht geeft advies 
uit  te  brengen  over  de  gegrondheid  van  de  vordering  schendt  artikel  962 
Gerechtelijk Wetboek en het dienvolgens opgesteld deskundigenverslag maakt 
onrechtmatig  bewijs  uit;  de  rechter  mag  dit  bewijs  niet  gebruiken  tenzij  na 
toetsing aan de Antigoon-criteria.
38. Het onderdeel preciseert niet hoe het arrest de artikelen 10 en 11 Grondwet 
schendt.
Het onderdeel is bij gebrek aan nauwkeurigheid in zoverre niet ontvankelijk.
39.  De  rechter  die  vaststelt  dat  door  de  onderzoeksrechter  gegeven 
deskundigenopdrachten  een  verboden  delegatie  van  rechterlijke  bevoegdheid 
bevatten en die besluit tot de wering van de deskundigenverslagen in zoverre die 
zich  uitspreken  over  de  juridische  implicaties  van  hun  vaststellingen  en 
bevindingen, vermag te oordelen dat de door de deskundigen gedane feitelijke 
vaststellingen  en  technische  bevindingen geen  onrechtmatig  verkregen  bewijs 
uitmaken.  Dit  houdt  geen  schending  of  miskenning  in  van  de  aangehaalde 
bepalingen of algemene rechtsbeginselen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel
40. Het onderdeel  voert schending aan van de artikelen 6.1 en 14 EVRM, de 
artikelen 10, 11 en 149 Grondwet, de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek 
en de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van 
de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht van 
verdediging:  het arrest  sluit  ten onrechte de deskundigenverslagen niet uit  als 
bewijs;  het  arrest  oordeelt  nochtans  dat  verschillende  deskundigenopdrachten 
een verboden delegatie  van bevoegdheid  inhouden, wat een schending is van 
artikel 11 Gerechtelijk Wetboek dat van openbare orde is; de overtreding van een 
bepaling van openbare orde moet worden gelijkgesteld met de schending van een 
op  van  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vormvoorschrift;  het  arrest  had 
bijgevolg de deskundigenverslagen opgesteld ter uitvoering van met artikel 11 
Gerechtelijk Wetboek strijdige en dus onrechtmatige opdrachten moeten weren.



2486 HOF VAN CASSATIE 29.11.11 - Nr. 650 

41. Het onderdeel preciseert niet hoe het arrest de artikelen 10 en 11 Grondwet 
schendt.
Het onderdeel is bij gebrek aan nauwkeurigheid in zoverre niet ontvankelijk.
42. De niet-naleving van een bepaling van openbare orde die door de wetgever 
niet  uitdrukkelijk  is  gesanctioneerd,  kan  niet  worden  gelijkgesteld  met  het 
verzuim van een vormvereiste, waarvoor de wetgever wel uitdrukkelijk in een 
nietigheidssanctie heeft voorzien.
Het onderdeel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre 
naar recht.
(...)

Tiende middel van de eiser II
68. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 42, 
1°, 505, eerste lid, en 505, derde lid (in de versie van vóór de wetswijziging van 
10  mei  2007,  hierna  oud),  en  de  artikelen  195  en  211  Wetboek  van 
Strafvordering:  het  arrest  verklaart  ten  onrechte  verbeurd  in  handen  van  de 
Banque Artesia Nederland de 51.606 deelbewijzen Parvest Short Term Dollar, 
gedeponeerd op de effectenrekening van de eiser II bij die bank, als voorwerp 
van het bewezen verklaarde misdrijf witwassen; enkel de witgewassen gelden 
die voortkomen uit het  misdrijf  misbruik van vennootschapsgoederen zijn het 
voorwerp van het misdrijf witwassen.
69. Artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek, bepaalt dat de zaken bedoeld in 
1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven die 
gedekt zijn door deze bepaling, in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek.
Hieruit volgt dat een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 42, 
3°, Strafwetboek, het voorwerp van het misdrijf uitmaakt in de zin van artikel 42, 
1°, Strafwetboek.
Daarentegen  is  het  goed  dat  door  de  witwasoperatie  is  verkregen,  niet  het 
voorwerp  van  het  misdrijf  witwassen,  maar  wel  een  vermogensvoordeel  dat 
voortkomt uit dat misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek. Het feit dat 
het verkrijgen van dat vermogensvoordeel de finaliteit is van de witwasoperatie,  
doet hieraan geen afbreuk. Een verbeurdverklaring van het uit het witwasmisdrijf 
verkregen vermogensvoordeel is dus enkel mogelijk op grond van de artikelen 
42, 3°, en 43bis Strafwetboek.
70. Nadat het arrest de eiser II heeft schuldig verklaard aan de telastlegging J (p. 
1986-1987) oordeelt het (p. 2039-2040 en 2042) dat:
- de koopsom van de 625.000 LHSP-aandelen uit het actief van L&H Holding nv 
ten  bedrage  van  25  miljoen  Amerikaanse  dollar  ontegensprekelijk  een 
vermogensvoordeel  is,  zoals  omschreven  in  artikel  42,  3°,  Strafwetboek, 
namelijk  rechtstreeks  verkregen  uit  het  misdrijf  omschreven  in  de  bewezen 
bevonden telastlegging I.II (misbruik van vennootschapsgoederen);
-  met  de opbrengst  van deze aandelenverkoop  154.818 deelbewijzen van het 
Parvest Short Term Dollar Fund werden aangekocht en deze deelbewijzen in drie 
gelijke delen werden verdeeld zodat op de individuele effectenrekeningen van de 
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eisers  II  en  IV  en  de  medebeklaagde  Hauspie  telkens  51.606  deelbewijzen 
werden gedeponeerd bij de Banque Artesia Nederland;
-  de  bijzondere  verbeurdverklaring  van  het  voorwerp  van  het  witwasmisdrijf 
wettelijk verplicht is;
- de 51.606 deelbewijzen Parvest Short Term Dollar, die zich nog steeds in het 
vermogen van elk der eisers II en IV en de medebeklaagde Hauspie bevinden, 
het  voorwerp  zijn  van  het  bewezen  bevonden  misdrijf  sub  J,  zodat  ze  bij 
toepassing  van  artikel  505,  derde  lid  (oud),  Strafwetboek,  dienen  verbeurd 
verklaard in handen van de Banque Artesia Nederland.
Aldus beveelt het arrest niet de bijzondere verbeurdverklaring van het voorwerp 
van het  met de telastlegging J omschreven witwasmisdrijf,  maar wel van het 
vermogensvoordeel dat uit dat misdrijf is verkregen. Die beslissing is niet naar 
recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond.

Eerste middel van de eiser III

Eerste onderdeel
71. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 34, eerste lid, 2°, juncto 
37, eerste lid, 1° en 2°, en 58 Wet Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen: de 
veroordeling  van  de  eiser  III  is  onwettig;  ze  is  immers  mede  gesteund  op 
onregelmatig  voorgebrachte  bewijselementen  uit  de  deskundigenverslagen  die 
niet integraal uit het debat zijn geweerd en waaraan een niet door wet toegekende 
bewijswaarde  werd  verleend;  de  Wet  Boekhoudkundige  en  Fiscale  Beroepen 
bepaalt dat een boekhoudkundige expertise alleen mag worden uitgevoerd door 
personen  ingeschreven  in  het  register  van  de  externe  accountants  of 
bedrijfsrevisoren; dit is een norm die dit bewijs in het bijzonder regelt en ertoe 
strekt de intrinsieke waarde ervan te waarborgen; op die wijze heeft de wetgever 
geoordeeld dat de niet-naleving van dat voorschrift de betrouwbaarheid van een 
dergelijk  onregelmatig  onderzoek  aantast  en  de  rechter  er  geen  wettelijke 
bewijswaarde mag aan toekennen.
72. Uit de samenlezing van de artikelen 35, eerste lid, 2°, 37 en 58, eerste lid, 1°,  
Wet  Boekhoudkundige  en  Fiscale  Beroepen  volgt  dat  alleen  de  natuurlijke 
personen  en  de  vennootschappen  die  zijn  ingeschreven  op  de  deellijst  van 
externe  accountants  en  de  leden  van  het  Instituut  der  Bedrijfsrevisoren 
gerechtigd  zijn  tot  gerechtelijke  expertise  met  betrekking  tot  de 
boekhoudkundige  organisatie  van  ondernemingen  alsook  de  analyse  met 
boekhoudkundige  procédés,  van  de  positie  en  werking  van  ondernemingen 
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's.
73. De Wet Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen noch enige andere wettelijke 
bepaling schrijft  de nietigheid  voor van een verslag van een  door artikel  35, 
eerste  lid,  2°,  Wet Boekhoudkundige  en Fiscale  Beroepen bedoelde expertise 
door een persoon die daar overeenkomstig de bepalingen van deze wet niet toe is 
gerechtigd. Die nietigheid vloeit niet automatisch voort uit de omstandigheid dat 
de expertise is uitgevoerd door een daartoe niet gerechtigd persoon.



2488 HOF VAN CASSATIE 29.11.11 - Nr. 650 

Het  staat  aan  de  rechter  de  toelaatbaarheid  van  een  dergelijk  verslag  te 
beoordelen  in  het  licht  van  artikel  6  EVRM en  artikel  14  IVBPR,  rekening 
houdend met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de 
wijze  waarop  het  bewijs  werd  verkregen  en  de  omstandigheden  waarin  de 
onrechtmatigheid werd begaan.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre naar 
recht.
74. Met de redenen die het  arrest  vermeldt  (p.  535-536) toetst  het  de begane 
onrechtmatigheid aan de Antigoon-criteria  om te besluiten dat  er geen enkele 
reden  is  om  de  deskundigenverslagen  wegens  miskenning  van  de  Wet 
Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen uit het debat te weren en verantwoordt 
het die beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)

Vierde middel van de eiser III
87. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM: het arrest veroordeelt 
de eiser III onwettig gelet op het onredelijk lang beraad van 30 januari 2009 tot  
20 september 2010.
88.  Het  staat  niet  aan  het  Hof  maar  aan  de  feitenrechter  te  oordelen  of  de 
redelijke termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de berechting van zijn 
zaak is overschreden. Die regel kent een uitzondering wanneer de overschrijding 
van de redelijke termijn te wijten is aan de duur van het beraad door de rechter 
waarover  de beklaagde  geen  verweer  heeft  kunnen voeren.  Ook in dat  geval 
moet het redelijk karakter van de termijn worden beoordeeld op grond van de 
concrete omstandigheden van de zaak, waaronder de complexiteit ervan. 
89. Het arrest (p. 2033) stelt vast dat de feitelijke en juridische complexiteit van 
de  zaak,  de  omvang  van  de  te  onderzoeken  feiten  en  de  tijdsperiode  over 
dewelke het onderzoek diende te gaan, de internationale aspecten ervan en het 
aantal te verhoren personen meebrengen dat het om een uitzonderlijk omvangrijk 
onderzoek gaat, hetgeen heeft geleid tot een onderzoek van ongeveer 350.000 
pagina's (exclusief de in beslag genomen documenten) waarin meer dan 10.000 
pagina's  conclusies  met  talrijke  bijkomende  documenten  en  stukken  werden 
neergelegd en waarin het debat uitzonderlijk lang en uitgebreid was teneinde alle 
beklaagden in de gelegenheid te stellen hun verdediging voor te dragen op de 
volgens  hen  meest  passende  wijze  (er  werd  gedurende  62  zittingsdagen 
gezeteld).
90. Gelet op deze door de eiser III niet-bekritiseerde vaststellingen is een beraad  
van bijna 20 maanden niet onredelijk lang en levert het geen miskenning op van 
de redelijke termijn-vereiste.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Eerste middel van de eiser V
102. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 
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21, 22, 23, 24 en 25 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest 
veroordeelt de eiser V voor twee wanbedrijven die meer dan tien jaar daarvoor 
zijn gepleegd, zonder een nuttige daad van stuiting en een grond van schorsing 
vast te stellen.
103. De rechter is niet verplicht in zijn beslissing de daden of gebeurtenissen aan 
te duiden die de verjaring van de openbare vordering hebben gestuit of geschorst, 
behoudens hij daartoe bij conclusie wordt verzocht. 
Het  middel  dat  van  een  andere  rechtsopvatting  uitgaat,  faalt  in  zoverre  naar 
recht.
104.  Het  staat  aan  het  Hof  na te  gaan  of  de  verjaring van de strafvordering 
regelmatig gestuit of geschorst  is, aan de hand van de regelmatig overgelegde 
procedurestukken.
Het middel dat  aanneemt dat het  Hof de verjaring enkel kan onderzoeken op 
grond van de vermeldingen in de bestreden beslissing, faalt in zoverre naar recht. 
105. Elke handeling of daad van een daartoe bevoegde overheid om bewijzen te 
verzamelen of de zaak in staat van wijzen te brengen is een daad van onderzoek 
waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit in de zin van artikel 22 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
De  gevolgen  van  de  daden  die  de  verjaring  met  betrekking  tot  een  misdrijf 
stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die 
door een intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn.
106. De strafvordering voor de met de telastleggingen F.III en F.VI omschreven 
wanbedrijven,  die  volgens  het  arrest  op  4  mei  2000  werden  gepleegd,  werd 
nuttig gestuit door de brief van 12 april 2005 waarbij het openbaar ministerie de 
kamervoorzitter-onderzoeksrechter om aanvullende inlichtingen verzocht.
107. Krachtens de hier toepasselijke versie van artikel 24, 1°, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering werd de verjaring van de strafvordering geschorst 
vanaf de inleiding van de zaak voor de rechter op 21 mei 2007 en dit tot 20 mei 
2008.
Bijgevolg was de strafvordering op het ogenblik van het arrest niet verjaard. 
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel van de eiser V
111. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest werd 
slechts gedeeltelijk voorgelezen en zo werd onder meer hoofdstuk 17.32.2 met 
de motivering van de enige schuldigverklaring van de eiser V niet voorgelezen; 
bijgevolg is het arrest niet in openbare terechtzitting uitgesproken.
112.  Artikel  149  Grondwet  bepaalt  dat  elk  vonnis  in  openbare  terechtzitting 
wordt uitgesproken.
De verplichting om het vonnis in openbare terechtzitting uit te spreken, strekt 
ertoe  een  voor  het  publiek  toegankelijk  toezicht  op  rechterlijke  beslissingen 
mogelijk te maken.
Die doelstelling vereist in de regel de voorlezing op de openbare terechtzitting 
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van  zowel  de  motieven  als  het  beschikkend  gedeelte  van  de  rechterlijke 
beslissing. Zij kan echter ook worden bereikt door een gedeeltelijke voorlezing 
van de rechterlijke beslissing met in elk geval het beschikkend gedeelte, samen 
met het  gelijktijdig of onmiddellijk daarna publiek maken van de rechterlijke 
beslissing door verspreiding via andere publicatievormen zoals het internet.
Het middel dat  ervan uitgaat  dat  aan de door artikel  149 Grondwet  bepaalde 
publiciteitsverplichting  slechts  is  voldaan  indien  de  rechterlijke  beslissing 
integraal op de openbare terechtzitting wordt voorgelezen, faalt in zoverre naar 
recht.
113. Volgens het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 20 september 
2010  (p.  11-12)  bracht  het  hof  van  beroep  aan  de  aanwezige  partijen  het 
volgende ter kennis:
"Het hof (van beroep) is van oordeel dat de beklaagden het recht hebben om op 
de dag van de uitspraak in duidelijke bewoordingen en zonder onverantwoord 
tijdsverloop ingelicht te worden over de beslissing van het hof (van beroep).
Gelet op de uitzonderlijke omvang van het arrest (2100 blz) die tot gevolg heeft  
dat de voorlezing van het volledige arrest ongeveer twee weken zou vergen,
gelet  op  de  omvang  en  vrij  complexe  aard  van  de  zaak,  zowel  feitelijk  als 
juridisch, die van die aard zijn dat het arrest beter zal begrepen worden door de  
lectuur  van  de  tekst  van  het  arrest  dan  door  het  dagenlang aanhoren  van  de 
voorlezing ervan,
heeft  het  hof  (van  beroep)  beslist  het  arrest  in  openbare  terechtzitting  uit  te 
spreken door de voorlezing van de hoofdstukken 1, 3 tot en met 15, 17.5 en 26, 
gevolgd door het beschikkend gedeelte van het arrest. (...)
Onmiddellijk na de uitspraak zal elke beklaagde een kopie van het volledig arrest 
kunnen bekomen. (...) 
Daarnaast  zal  onmiddellijk na de uitspraak  het  nodige worden gedaan om de 
tekst van het arrest op het internet te plaatsen (www.juridat.be - nederlands - in 
de  piramide  klikt  men  "hoven  beroep  "  aan  -  vervolgens  "Gent"  -  op  de 
webpagina van het hof van beroep te Gent: de rubriek "Inlichtingen"; dat menu 
openen;  daar  wordt  het  arrest  Lernout  &  Hauspie  geplaatst).  Het  arrest  zal 
derhalve nog vandaag en uiterlijk vanaf morgenochtend kunnen geraadpleegd 
worden, afhankelijk van de voorlezing vandaag.
Naar het oordeel van het hof (van beroep) is een onmiddellijke publicatie op het 
internet van de volledige tekst van het arrest een garantie voor de openbaarheid 
van de uitspraak.
Door  de  motieven  voor  de  straftoemeting,  gevolgd  door  het  beschikkend 
gedeelte van het arrest, worden de beklaagden meteen in kennis gesteld van het 
feit of de hen ten laste gelegde feiten al dan niet bewezen worden geacht, of ze al  
dan niet worden gestraft en meer bepaald voor welke misdrijven dit het geval is 
alsook van de opgelegde straf en de redenen van de toegepaste strafmaat.
Het hof (van beroep) is van oordeel dat de hier uiteengezette werkwijze toelaat 
een  openbaar  toezicht  over  de  gevelde  beslissing  mogelijk  te  maken,  zoals 
beoogd door het artikel 149 Grondwet, in zoverre dit bepaalt dat elk vonnis in 
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openbare terechtzitting wordt uitgesproken.
De  voorlezing  van  het  onderdeel  'straftoemeting'  en  van  het  beschikkend 
gedeelte van het arrest in openbare terechtzitting en de openbaarmaking van het 
volledige arrest meteen na de uitspraak door de publicatie ervan op het internet 
waarborgen ook de naleving van de voorwaarden van artikel 6, §1, EVRM."
Volgens  hetzelfde  proces-verbaal  (p.  12)  heeft  het  hof  van  beroep  op  deze 
openbare  terechtzitting  de  hoofdstukken  1,  3  tot  en  met  15,  17.5  en  26 
voorgelezen, evenals het beschikkend gedeelte van het arrest.
Het  arrest  kon  dan  ook  oordelen  dat  het  werd  uitgesproken  overeenkomstig 
artikel 149 Grondwet. 
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vierde middel van de eiser V
114. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15 IVBPR en 
de artikelen 12 en 14 Grondwet: het arrest veroordeelt ten onrechte de eiser V 
wegens  de  subsidiaire  telastleggingen  F.III  en  F.VI  en  verantwoordt  die 
beslissing  niet  naar  recht;  de  uiterst  ruime  en  vage  omschrijving  van  het 
constitutief (deel)bestanddeel "niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen 
om zich te  vergewissen  of  aan  die  bepalingen  is  voldaan"  is  immers  niet  in 
overeenstemming  met  het  op  het  legaliteitsbeginsel  gefundeerde  lex  certa-
beginsel dat vereist dat strafbare gedragingen duidelijk, precies en nauwkeurig 
zijn  omschreven;  met  een  dergelijke  omschrijving  zonder  enige  verdere 
inhoudelijke  precisering  ontbreekt  ieder  nauwkeurig  wettelijk  referentie-  of 
toetsingskader  en  bestaat  er  voor  de  persoon op  wie  de  strafbaarstelling  van 
toepassing is een ontoelaatbare rechtsonzekerheid.
De eiser V verzoekt het Hof minstens om het Grondwettelijk Hof als volgt te 
bevragen: "Schenden de artikelen 17, derde lid (oud) en 16, derde lid (nieuw) 
van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en artikel 
171,  §2,  eerste  lid,  Wetboek  van  Vennootschappen,  de  artikelen  12  en  14 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 Grondwet 
en artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR, doordat het constitutief deel van de 
misdrijfomschrijving "niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich 
te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan", niet voldoet aan de eisen van 
nauwkeurigheid,  duidelijkheid  en  voorspelbaarheid  waaraan  de  strafwetten 
moeten voldoen en derhalve geen voldoende normatieve inhoud heeft om een 
misdrijf te kunnen definiëren?"
115. De eiser V is veroordeeld op grond van de in artikel 17, derde lid, eerste  
zin,  van de wet  van 17 juli  1975 op de boekhouding van de ondernemingen 
(hierna  Boekhoudwet)  bepaalde  strafbaarstelling:  "Met  geldboete  van  vijftig 
frank tot tienduizend frank wordt gestraft hij die als commissaris, commissaris-
revisor,  revisor  of  onafhankelijk  deskundige  rekeningen,  jaarrekeningen, 
balansen  en  resultatenrekeningen  of  geconsolideerde  rekeningen  van 
ondernemingen attesteert of goedkeurt, terwijl niet is voldaan aan de in het eerste 
lid genoemde bepalingen, en hij daarvan kennis heeft of niet heeft gedaan wat hij 
had moeten doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan. Hij  
wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete 
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van vijftig frank tot tienduizend frank of met één van die straffen alleen, als hij  
met  bedrieglijk  opzet  heeft  gehandeld."  Deze  strafbaarstelling  is  thans 
opgenomen in artikel 16, derde lid, Boekhoudwet en in artikel 171, §2, eerste lid, 
Wetboek van Vennootschappen.
116.  Het  legaliteitsbeginsel  in  strafzaken  is  een  grondrecht  dat  op  geheel  of 
gedeeltelijk analoge wijze is gewaarborgd door de artikelen 12, tweede lid, en 14 
Grondwet en de artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR.
Het  Hof  kan  overeenkomstig  artikel  26,  §4,  tweede  lid,  2°,  Bijzondere  Wet 
Grondwettelijk Hof onderzoeken of de betwiste strafbepalingen de artikelen 12, 
tweede lid, en 14 Grondwet klaarblijkelijk niet schenden.
117. De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze voldoende toegankelijk is 
en  op  zichzelf  of  in  context  met  andere  bepalingen  gelezen  op  voldoende 
precieze  wijze  de  als  strafbaar  gestelde  gedraging  omschrijft,  zodat  de 
draagwijdte ervan redelijk voorzienbaar is. 
Het gegeven dat de rechter over een zekere beoordelingsvrijheid beschikt is op 
zich  niet  strijdig  met  die  vereiste  van  redelijke  voorzienbaarheid.  Er  moet 
immers rekening worden gehouden met het algemene karakter van wetten, de 
uiteenlopende  situaties  waarop  zij  van  toepassing  zijn  en  de  evolutie  van  de 
gedragingen die zij bestraffen. Het beginsel zelf van de algemeenheid van de wet 
brengt  mee  dat  de  bewoordingen  ervan  vaak  geen  absolute  precisie  kunnen 
hebben.  De beoordelingsvrijheid van de rechter  wordt  mede bepaald  door de 
complexiteit van de te regelen materie en het fundamenteel karakter van het te 
beschermen  rechtsgoed,  die  een  grotere  marge  voor  de  rechter  kunnen 
verantwoorden.
Aan de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het  voor de 
persoon op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond van de 
strafbepaling  de handelingen  en verzuimen te  kennen die  zijn  strafrechtelijke 
aansprakelijkheid  meebrengen.  Daarbij  dient  onder  meer  rekening  te  worden 
gehouden met: 
- de vereiste van een moreel element in elk misdrijf;
- de interpretatie van de strafbepaling in het licht van de doelstellingen van de 
wetgever en wetsgeschiedenis;
- de door de rechtscolleges gegeven interpretatie omtrent de strafbepaling;
- de bijzondere hoedanigheid of functie van de persoon tot wie de strafbepaling 
zich richt, zijn bijzondere vertrouwdheid met de materie of het gegeven dat hij 
beroepsmatig beschikt of kan beschikken over goede informatie.
118.  Uit  de  wetsgeschiedenis  blijkt  dat  de  wetgever  de  bepalingen  van  de 
Boekhoudwet  zag  als  essentiële  voorwaarden  voor  een  goed  beleid  van  de 
ondernemingen,  voor de  harmonie in  de sociale  relaties  binnen de bedrijven, 
voor de bescherming van de rechten der schuldeisers en voor het uitoefenen van 
bepaalde bevoegdheden en controles door de overheid. De wetgever was zich 
bewust  van  de  noodzaak  van  maatregelen  om  de  geloofwaardigheid  en  de 
betekenis  van  de  revisorale  attesten  en  zo  ook  het  vertrouwen  in  de 
jaarrekeningen en in de boekhouddocumenten te verhogen. Hij wees ook op de 
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technische  aard  en  het  evolutief  karakter  van  de  materie  en  de  noodzaak  te 
beschikken over een instelling die door middel van adviezen of aanbevelingen 
zou bijdragen tot de ontwikkeling van een boekhouddoctrine en het formuleren 
van de principes van een regelmatige boekhouding.
119.  Het  personeel  toepassingsgebied  van  de  strafbepaling  is  duidelijk 
omschreven:  de  bepaling  richt  zich  tot  commissarissen,  bedrijfsrevisoren  en 
onafhankelijke deskundigen. 
120. Het materieel toepassingsgebied is voldoende afgebakend: de strafbepaling 
heeft betrekking op het goedkeuren of attesteren van rekeningen, jaarrekeningen, 
balansen  en  resultatenrekeningen  of  geconsolideerde  jaarrekeningen  van 
ondernemingen,  terwijl  niet  is  voldaan  aan  precies  aangeduide  wettelijke 
vereisten.
121.  Voor  strafbaarheid  moet  ook een  moreel  element  worden  bewezen.  De 
commissaris, de commissaris-revisor, de revisor of de onafhankelijke deskundige 
heeft niet gedaan wat hij had moeten doen om zich ervan te vergewissen of aan 
de wettelijke vereisten al dan niet is voldaan. Het moreel element bestaat dus in 
onachtzaamheid.
122. Uit de wetsgeshiedenis van de Boekhoudwet volgt dat een commissaris die 
rekeningen  goedkeurt  of  attesteert,  zonder  zich  ervan  te  vergewissen  dat  de 
boekhoudverplichtingen  werden  nagekomen  en  dit  volgens  de  professionele 
vormen van het toezicht op de rekeningen, strafrechtelijk aansprakelijk is en dat 
zulks  dient  te  worden  geapprecieerd  rekening  houdend  met  de  door  de 
beroepsorganisaties of -orden vastgelegde principes. 
Aldus  is  met  betrekking  tot  de  invulling  van  het  moreel  element  een 
beoordelingscriterium beschikbaar.
123.  Uit  het  voorgaande volgt  dat  de wetsbepalingen  die de commissaris,  de 
commissaris-revisor, de revisor of de onafhankelijke deskundige bestraffen die 
niet heeft gedaan wat hij had moeten doen om zich ervan te vergewissen of de 
goedgekeurde  of  geattesteerde  rekeningen,  jaarrekeningen,  balansen  en 
resultatenrekeningen  of  geconsolideerde  jaarrekeningen  van  ondernemingen 
voldeden  aan  de  wettelijke  vereisten,  voor  al  degenen  op  wie  de  bepaling 
toepasselijk is, kennelijk voldoende nauwkeurig zijn en de artikelen 12, tweede 
lid, en 14 Grondwet klaarblijkelijk niet schenden.
124. Uit het voorgaande volgt dat er evenmin schending is van artikel 7.1 EVRM 
en artikel 15.1 IVBPR.
Het middel faalt naar recht.
125. De prejudiciële vraag dient overeenkomstig artikel 26, §4, tweede lid, 2°, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof niet te worden gesteld.
(...)

Omvang van de cassatie
189. Het arrest (p. 2039, 2044, 2058 en 2072) oordeelt dat er geen aanleiding is 
om lastens de eisers II  en IV de bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken 
wegens  de  feiten  omschreven  onder  de  telastlegging  I.II,  omdat  de  door  dit 
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misdrijf  voortgebrachte  illegale  vermogensvoordelen  voorwerp  zijn  van  de 
telastlegging J en deze vermogensvoordelen slechts éénmaal tegen een beklaagde 
kunnen worden verbeurdverklaard.
De  vernietiging  van  de  lastens  de  eisers  II  en  IV  uitgesproken  bijzondere 
verbeurdverklaring  van  51.606  deelbewijzen  Parvest  Short  Term  Dollar, 
gedeponeerd op de effectenrekeningen van de eisers II en IV in handen van de 
Banque  Artesia  Nederland,  als  voorwerp  van  het  met  de  telastlegging  J 
omschreven witwasmisdrijf leidt tot de vernietiging van de beslissing dat er geen 
aanleiding is om lastens de eisers II en IV de bijzondere verbeurdverklaring uit te 
spreken  wegens  de  feiten  omschreven  onder  de  telastlegging  I.II,  die  er  het 
gevolg van is.

Ambtshalve onderzoek voor het overige
190. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Zegt naar recht dat het bestreden arrest zonder uitwerking blijft met betrekking 
tot de eiser I.
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van de eisers II, III en VI 
zoals voormeld.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het 51.606 deelbewijzen Parvest Short 
Term Dollar, gedeponeerd op de effectenrekening van respectievelijk de eisers II  
en  IV  in handen van  de  Banque  Artesia  Nederland  verbeurd  verklaart  en in 
zoverre het beslist dat er geen aanleiding is om lastens de eisers II  en IV de 
bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken wegens de feiten omschreven onder 
de telastlegging I.II.

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

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

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

29  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: F.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie: M.  Timperman,  advocaat-
generaal –  Advocaten: J.  Meese, Gent, P. Wouters, F. Deruyck,  Antwerpen,  B. Spriet,  
Turnhout en K. Van De Moer.

Nr. 651

2° KAMER - 29 november 2011

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
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RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING - HERNEMING VAN DE ZAAK IN HAAR GEHEEL - 
BEWIJS

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS - 
ZELFINCRIMINERENDE VERKLARING VAN DE VERDACHTE ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
STRAFVORDERING - GEVOLG

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 ADVOCAAT - VERHOOR TIJDENS HET ONDERZOEK - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT 
- BEHANDELING VOOR DE FEITENRECHTER - VERKLARINGEN VOOR DE FEITENRECHTER MET DE 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - OPDRACHT VAN DE FEITENRECHTER

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP BIJSTAND VAN ADVOCAAT 
- VERHOOR TIJDENS HET ONDERZOEK - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - BEHANDELING VOOR DE 
FEITENRECHTER - VERKLARINGEN VOOR DE FEITENRECHTER MET DE BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
OPDRACHT VAN DE FEITENRECHTER

5º STRAFVORDERING - BEWIJS - ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS - 
ZELFINCRIMINERENDE VERKLARING VAN DE VERDACHTE ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
GEVOLG

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE - VERWEER DAT OOK DIENSTIG IS VOOR 
EEN ANDERE BEKLAAGDE - VERPLICHTING VAN DE RECHTER - VOORWAARDE

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP BIJSTAND VAN ADVOCAAT 
- ZWIJGRECHT - CAUTIEPLICHT - DRAAGWIJDTE - BEKLAAGDE DIE BELASTENDE VERKLARINGEN AFLEGT 
OVER EEN DERDE - TOEPASSELIJKHEID

8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT 
OP BIJSTAND VAN ADVOCAAT - ZWIJGRECHT - CAUTIEPLICHT - DRAAGWIJDTE - BEKLAAGDE DIE 
BELASTENDE VERKLARINGEN AFLEGT OVER EEN DERDE - TOEPASSELIJKHEID

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP BIJSTAND VAN ADVOCAAT 
- ZWIJGRECHT - CAUTIEPLICHT - TOEPASSINGSGEBIED

10º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP BIJSTAND VAN 
ADVOCAAT - ZWIJGRECHT - CAUTIEPLICHT - TOEPASSINGSGEBIED

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP BIJSTAND VAN ADVOCAAT 
- ZWIJGRECHT - CAUTIEPLICHT - LOUTER ADMINISTRATIEF ONDERZOEK - TOEPASSELIJKHEID

12º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP BIJSTAND VAN 
ADVOCAAT - ZWIJGRECHT - CAUTIEPLICHT - LOUTER ADMINISTRATIEF ONDERZOEK - 
TOEPASSELIJKHEID

13º LANDBOUW - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN 
TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - VERZOENBAARHEID

14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
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ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ARTIKEL 6 WET 
GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN 
OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - 
VERZOENBAARHEID

15º LANDBOUW - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN 
TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - ARTIKEL 14.1, I.V.B.P.R. - VERZOENBAARHEID

16º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN 
EERLIJK PROCES - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TOT 
OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - VERZOENBAARHEID

17º LANDBOUW - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN 
TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - RECHT VAN VERDEDIGING - ZWIJGRECHT - 
VERZOENBAARHEID

18º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ZWIJGRECHT - ARTIKEL 6 WET 
GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN 
OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - 
VERZOENBAARHEID

19º LANDBOUW - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN 
TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - VRIJWILLIG AFGELEGDE ZICHZELF BELASTENDE 
VERKLARING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - VERZOENBAARHEID - GRENS

20º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - ARTIKEL 6 WET 
GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN 
OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - VRIJWILLIG 
AFGELEGDE ZICHZELF BELASTENDE VERKLARING - VERZOENBAARHEID - GRENS

21º LANDBOUW - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN 
TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - VRIJWILLIG AFGELEGDE ZICHZELF BELASTENDE 
VERKLARING - ARTIKEL 14.1, I.V.B.P.R. - VERZOENBAARHEID - GRENS

22º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN 
EERLIJK PROCES - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TOT 
OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - VRIJWILLIG AFGELEGDE ZICHZELF BELASTENDE 
VERKLARING - VERZOENBAARHEID - GRENS

23º LANDBOUW - ARTIKEL 6 WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN 
TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE 
ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - VRIJWILLIG AFGELEGDE ZICHZELF BELASTENDE 
VERKLARING - RECHT VAN VERDEDIGING - ZWIJGRECHT - VERZOENBAARHEID - GRENS

24º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ZWIJGRECHT - ARTIKEL 6 WET 
GRONDSTOFFEN LANDBOUW - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TOT OPSPORING EN VASTSTELLING VAN 
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OVERTREDINGEN - VERPLICHTING DEZE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN TE ONDERGAAN - VRIJWILLIG 
AFGELEGDE ZICHZELF BELASTENDE VERKLARING - VERZOENBAARHEID - GRENS

25º LANDBOUW - ART. 8, §1, 9° WET GRONDSTOFFEN LANDBOUW - VERZET TEGEN 
CONTROLE-ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - GRENS

1º Het feit dat de zaak, na een wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, in haar  
geheel werd hernomen, kan blijken uit de stukken van de rechtspleging1 (Impliciet).  (Art. 
779, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

2º en 3° De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door een beklaagde,  
tijdens zijn vrijheidsberoving van zelfincriminerende verklaringen zonder bijstand van een  
advocaat, leidt niet  tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel  tot de  
gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaarheid van dit bewijs; het recht de strafvordering uit te  
oefenen ontstaat immers door het plegen van het misdrijf, ongeacht de wijze waarop ze  
verder wordt uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring verloopt2.

4º en 5° Voor de feitenrechter kan de beklaagde of de beschuldigde met de bijstand van  
een advocaat alle verklaringen die hij nodig acht, afleggen en zijn eerder afgelegde verkla-
ringen verduidelijken, vervolledigen of intrekken; het staat de feitenrechter om, in het licht  
van het geheel van het proces, na te gaan of de bewijswaarde van alle hem voorgelegde  
gegevens aangetast is door het enkele feit dat bepaalde verklaringen tijdens het onderzoek  
afgelegd  werden  zonder  de  bijstand  van  een  advocaat  en,  in  voorkomend  geval,  te  
beslissen tot de niet-toelaatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen3 4.

6º Artikel 149 Grondwet verplicht de rechter in strafzaken niet alleen te antwoorden op het  
door  de  individuele  partijen  zelf  in  conclusie  voorgedragen  verweer  maar  ook  op  de  
conclusie van een medebeklaagde, wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook  
dienstig is voor het oordeel over de strafvordering tegen een andere beklaagde, op voor-
waarde dat deze laatste een effectief belang kan hebben bij dit antwoord5.

7º en 8° Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautieplicht, het zwijg-
recht en het feit dat niemand kan verplicht worden zichzelf te incrimineren; deze rechten  
gelden in personam, zodat een derde zich niet kan beroepen op de miskenning van die  
rechten betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem door een verdachte  
of beklaagde die voor hem slechts een getuige is6.

9º, 10°, 11° en 12° Artikel 6 EVRM dat het recht op een eerlijk proces en het recht van  
verdediging, waartoe ook het recht op bijstand van een advocaat en het zwijgrecht behoren,  
waarborgt, is slechts van toepassing op rechtsplegingen die het vaststellen van burgerlijke  
rechten of verplichtingen of het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde strafvorde-
ring tot  voorwerp hebben of  op eenieder die wegens een strafbaar feit  wordt vervolgd;  
hieruit volgt dat het recht op bijstand van een advocaat en het zwijgrecht in al zijn aspecten  
en  de  daarbij  afgeleide  rechten  waaronder  de  cautieplicht,  slechts  gelden  vanaf  de  
aanvangsfase van de strafvervolging maar niet voor louter  administratieve onderzoeken  
waarbij de verhoorde persoon niet verdacht wordt van een misdrijf of niet onder de dreiging  
van een strafvervolging leeft, maar die er louter op gericht zijn materiële vaststellingen te  
doen met het oog op de naleving van de desbetreffende reglementering7.

13º, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° en 24° Het is niet strijdig met de artikelen  
6.1 EVRM en 14.1 IVBPR en met de algemene rechtsbeginselen van het recht op een  
eerlijk  proces,  het  recht  van  verdediging  en  het  zwijgrecht  dat  bepaalde  personen  de  

1 Zie de conclusies van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Cass. 8 nov. 2011, AR P.11.0647.N, AC, 2011, nr. 604. 
5 Zie de conclusies van het OM. 
6 Ibid.
7 Ibid.
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verrichtingen moeten ondergaan,  bedoeld  in  artikel  6 Wet  Grondstoffen  Landbouw,  dat  
onder meer de ambtenaren en beambten van het Ministerie van Middenstand en Land-
bouw,  aangeduid  door  de  Minister  die  de  Landbouw onder  zijn  bevoegdheid  heeft,  de  
bevoegdheid geeft de overtreding van deze wet en van de ter uitvoering daarvan genomen  
besluiten  op te sporen en vast  te stellen en in  dat  kader  fabrieken,  magazijnen,  berg-
plaatsen, burelen, boten, bedrijfsgebouwen, stallen, stapelhuizen, stations, wagons, voer-
tuigen en de in open lucht gelegen bedrijven te betreden, monsters te nemen, zich alle  
inlichtingen, bescheiden en geïnformatiseerde dragers van gegevens te doen verstrekken 
die zij tot het volbrengen van hun opdracht nodig achten, en over te gaan tot alle nuttige  
vaststellingen, eventueel met de medewerking van deskundigen, gekozen uit een lijst door  
de bevoegde Minister opgemaakt; het is evenmin daarmee strijdig dat ter gelegenheid van  
een dergelijke onderzoeksverrichting, een persoon vrijwillig een zelfs voor hem belastende  
verklaring aflegt, maar deze persoon heeft wel het recht te zwijgen wanneer hij van oordeel  
is dat hij bij het afleggen van een verklaring verplicht zou worden zichzelf te incrimineren8 9. 

25º Artikel 8, §1, 9°, Wet Grondstoffen Landbouw stelt strafbaar "hij die zich verzet tegen  
bezoeken,  inspecties,  inbeslagnemingen,  controles,  monsternemingen of  verzoeken  om 
inlichtingen of documenten door de in artikel 6 van deze wet bepaalde overheidspersonen  
of die, wetens, onjuiste inlichtingen of documenten verstrekt"; deze bepaling houdt welis-
waar een medewerkingsplicht voor de gecontroleerde in, maar verplicht hem niet een zelfin-
criminerende verklaring af te leggen10.

(V. e.a. T. DE BRABANDER VOEDERS nv e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger: 
1. Deze zaak is een uitloper van de dioxine-crisis van 1999.
Begin 1999 kwam aan het licht dat door de (eiseres III)  met dioxines gecontamineerd 
dierlijk vet aan veevoederfabrikanten werd geleverd. De eiseres III was als vetsmelter de  
exclusieve afnemer van de totale vetproductie  van het bedrijf  F.,  waarvan de eisers II  
zaakvoerder en vennoot waren. Deze vetproductie bestond uit vetten uit dierlijk afval (de 
zogenaamde "dierlijke  vetten"  of "witte  Thill")  en uit  vetten gewonnen uit  gehergroe-
peerde frituurvetten (de zogenaamde "technische vetten" of "bruine Thill").
Tussen de eiseres III en de firma F. bestond een verregaande samenwerking op het vlak  
van de administratie en boekhouding: alle facturen, financiële stukken, leveringsbonnen 
op naam van F. werden op het secretariaat van de eiseres III opgesteld. Het transport van  
de vetten gebeurde volledig in opdracht en voor rekening van de eiseres III. 
De eiser I.1 werd vervolgd wegens feiten van:
- valsheid in geschriften (telastleggingen A, C, E, F en H), 
- gebruik van valse stukken (telastleggingen B, D, G en I), 
- bedrog in koopwaar (telastlegging L), 
- verstrekken van onjuiste inlichtingen (telastlegging N), 
- verkoop van verboden grondstoffen bij inbreuk op de wet van 11 juli 1969 (telastleg-
gingen Q en S), 
- verkoop van grondstoffen zonder de vereiste toelating bij inbreuk op de wet van 11 juli 
1969 (telastlegging R), 

8 Ibid.
9 Artikel 6 van de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, 
bosbouw en veeteelt werd gewijzigd door artikel 7 van de wet van 5 feb. 1999 houdende diverse  
bepalingen en betreffende de kwaliteit van de landbouwproducten, in werking getreden op 29 maart 
1999,  en door  artikel  117  van  de  wet  van  1 maart  2007,  houdende diverse  bepalingen  (III),  in 
werking getreden op 24 maart 2007.
10 Zie de conclusies van het OM.
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- het niet-verwijderen van afvalstoffen bij inbreuk op het decreet van 2 juli 1981 (telast -
legging U).
De eiser I.2 werd vervolgd wegens feiten van:
- valsheid in geschriften (telastleggingen A, C en H), 
- gebruik van valse stukken (telastleggingen B, D en I), 
- bedrog in koopwaar (telastlegging L), 
- verstrekken van onjuiste inlichtingen bij inbreuk op de wet van 11 juli 1969 (telastleg-
ging O), 
- verkoop van verboden grondstoffen bij inbreuk op de wet van 11 juli 1969 (telastleg-
gingen Q en S), 
- verkoop van grondstoffen zonder de vereiste toelating bij inbreuk op de wet van 11 juli 
1969 (telastlegging R), 
- het niet-verwijderen van afvalstoffen bij inbreuk op het decreet van 2 juli 1981 (telast -
legging U).
De eisers II werden in deze strafprocedure vervolgd wegens:
- het bedriegen van de eiseres III bij de verkoop van technisch vet (zogenaamde "bruine 
Thill") nu geen zuiver technisch vet werd geleverd (telastlegging M) 
- het leveren van een grondstof bestemd voor dierlijke voeding die niet gezond, deugdelijk 
en van de gebruikelijke handelskwaliteit was of die een gevaar was voor de gezondheid  
van mens of dier (telastlegging T), m.n. technisch vet verontreinigd met thermische olie 
uit het verwarmingscircuit  (telastlegging T.I) en met PCB's  en dioxines (telastelegging 
T.II).
De eiseres III  werd gedagvaard als belanghebbende derde teneinde haar verdediging te 
horen  voordragen  omtrent  de  vordering  van  het  openbaar  ministerie  tot  bijzondere 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen.
Op 23 maart 1999 werd door ambtenaren van het Ministerie van Landbouw een onder-
zoek opgestart naar de oorzaak van de dioxinevergiftiging, waarvan de resultaten op 12 
april 1999 aan het Openbaar Ministerie werden overgemaakt, wat uiteindelijk leidde tot 
een opsporingsonderzoek, gevolgd door een gerechtelijk onderzoek lastens de eisers.
De  eisers  I  werden  onder  aanhoudingsmandaat  geplaatst  in  juni  1999,  en  er  werden  
verschillende onderzoeksverrichtingen uitgevoerd, waaronder verhoren en huiszoekingen. 
Bij vonnis van 2 februari 2009 besliste de correctionele rechtbank te Gent, op strafgebied,  
tot ontslag van rechtsvervolging van de eiser I.1 voor een feit van valsheid en gebruik van  
valse stukken (telastleggingen A.I.3 en B.I.3) en voor het verstrekken van onjuiste inlich-
tingen (telastlegging N) en tot ontslag van rechtsvervolging van de eiser I.2 voor dezelfde  
feiten van valsheid (telastleggingen A.I.3 en B.I.3) en voor het verstrekken van onjuiste  
inlichtingen (telastlegging O). 
Voor alle andere feiten werden de eisers I veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 
twee  jaar,  met  uitstel,  tot  een  geldboete  van  9.915,74  €  (na  toepassing  van  de 
opdeciemen), tot de vaste vergoeding en tot een bijdrage aan het Slachtofferfonds. 
Bovendien werd ten aanzien van de eisers I ook een bijzondere verbeurdverklaring uitge -
sproken van 3.513.388,77 €,  als vermogensvoordeel  uit  het misdrijf  van bedrog in de 
koopwaar (telastlegging L). 
Op burgerlijk gebied werden de burgerlijke belangen aangehouden, met inbegrip van de 
beslissing  over  de  toewijzing  van  de  verbeurd  verklaarde  zaken  aan  de  burgerlijke 
partijen.
Tegen dit vonnis stelden zowel de eisers I als het openbaar ministerie hoger beroep in.
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Bij arrest van 10 december 2010 vernietigde het hof van beroep te Gent het eerste vonnis 
en deed het opnieuw uitspraak, met eenparigheid van stemmen. Het hof verbeterde eerst  
een reeks tenlasteleggingen en besliste (bij toepassing van de Salduz-rechtspraak) om de 
verhoren van 1 en 2 juni 1999 van beide eisers I door de toenmalige rijkswacht en door de  
onderzoeksrechter uit het debat te weren. Het hof van beroep besliste tot ontslag van straf-
vervolging van beide eisers I voor de telastleggingen A.I.3 en B.I.3, doch veroordeelde 
hen voor alle andere feiten. 
Na aanneming van de overschrijding van de redelijke termijn kregen beide eisers I een 
hoofdgevangenisstraf opgelegd van twee jaar, waarvan één jaar met uitstel, en een geld-
boete van 123.946,76 €, en werden zij veroordeeld tot betaling van de vaste vergoeding,  
een bijdrage aan het Slachtofferfonds en drie vierden van de kosten van beide aanleggen.
Lastens elk van hen werd opnieuw een bijzondere verbeurdverklaring van 3.513.385,96 € 
uitgesproken, als vermogensvoordeel uit het misdrijf van bedrog in de koopwaar. Tevens  
werd beslist tot toewijzing van het verbeurd verklaarde bedrag aan de burgerlijke partijen, 
voor zover hun burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond zal worden verklaard.
Bij hetzelfde arrest van 10 december 2010 werden de eisers II wegens de telastleggingen 
T.I en T.II elk veroordeeld tot een geldboete van 24.789,35 € (na toepassing van de opde-
ciemen)  EUR) terwijl  voor  elk van  hen de bijzondere verbeurdverklaring  werd  uitge-
sproken  van  een  bedrag  van  59.042,47  €  als  vermogensvoordelen  uit  de  bewezen 
verklaarde misdrijven.
Zij werden vrijgesproken voor de telastlegging M.
Tegen het arrest van 10 december 2010 werd cassatieberoep aangetekend door de eisers I,  
de eisers II en de eiseres III. 
De zaak werd ingeschreven op de algemene rol van het Hof op 18 januari 2011.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen van vrijspraak van de 
eisers I voor de telastleggingen A.I.3 en B.I.3 en van de eisers II voor de telastlegging M 
zijn zij, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
De eerste rechter besliste op burgerlijk gebied de burgerlijke belangen aan te houden, met 
inbegrip van de beslissing over de toewijzing van de verbeurd verklaarde zaken aan de 
burgerlijke partijen. 
De appelrechters beslissen tot de toewijzing van het verbeurd verklaarde bedrag aan de 
burgerlijke  partijen,  voor  zover  hun burgerlijke vordering ontvankelijk  en gegrond zal  
worden verklaard. Dit is geen eindbeslissing, noch een beslissing waartegen, bij toepas-
sing van artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep 
openstaat.
De cassatieberoepen zijn in zoverre voorbarig en derhalve eveneens niet ontvankelijk.
4. De eisers I voeren in een memorie, neergelegd op 18 maart 2011 vier middelen aan, 
waarbij het eerste en het tweede middel uiteenvallen in vijf onderdelen. 
In  een aanvullende  memorie,  eveneens neergelegd  op 18 maart  2011 worden  voor  de 
eisers I nog drie bijkomende middelen aangevoerd waarvan het derde in drie onderdelen 
uiteenvalt.
De eisers II voeren in een memorie van 15 maart 2011, neergelegd op 16 maart 2011,  
twee middelen aan, waarvan het tweede uiteenvalt in twee onderdelen.
De eiseres III voert in een memorie, neergelegd op 18 maart 2011, twee middelen aan. 
5. In hun eerste middel, dat gesteund is op de zogenaamde Salduz-rechtspraak van het 
Europees Hof voor de rechten van de mens, voeren de eisers I de schending aan van de 
artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM, van de artikelen 14.1 en 14.3.d IVBPR en van artikel 149  
van de gecoördineerde Grondwet, evenals de miskenning van de algemene rechtsbegin-
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selen van het recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging
De eisers I verwijten de appelrechters met name hen te hebben schuldig verklaard aan de  
meeste van de hen ten laste gelegde feiten en hen hiervoor te hebben veroordeeld, na, in  
verband met de wettigheid van het onderzoek, te hebben vastgesteld dat de verhoren van 
eisers  I  door  de toenmalige  rijkswacht  en de onderzoeksrechter  op  1 en  2 juni  1999 
onwettig zijn wegens de afwezigheid van bijstand van een advocaat, maar ondanks deze 
vaststelling toch te hebben geweigerd, als gevolg van die onwettigheid, de onontvanke-
lijkheid van de strafvordering of minstens het ontslag van strafvervolging wegens gebrek 
aan bewijs uit te spreken. 
De  eisers  I  wijzen  hierbij  onder  meer  op  de  overwegingen  5.3.4  tot  5.3.5.8  van  het  
bestreden arrest.
6. Het past hier wellicht eerst de zienswijze van het Hof op de Salduz-problematiek in 
herinnering te brengen.
Volgens het Hof houdt 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, 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 beklaagde, zoals beschermd 
bij artikel 6.1. en 6.3 EVRM, beperken. 
Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn dan ook in de regel  
geschaad  wanneer  een verdachte  verklaringen  aflegt  tijdens een politieverhoor  zonder 
mogelijkheid van bijstand van een advocaat.
Volgens het Hof heeft deze omstandigheid 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 worden gebruikt,  
er kennelijk geen misbruik of dwang is gebruikt en de beklaagde zich op het ogenblik van 
het  verhoor  en tijdens het onderzoek niet  in  een kwetsbare  positie  bevond,  of  aan de 
kwetsbare positie van de beklaagde op een daadwerkelijke en passende wijze is geremedi-
eerd, blijft het eerlijke karakter van het proces gevrijwaard. Dit is overigens ook het geval  
wanneer de verdachte met kennis van zaken verzaakt aan de bijstand van een advocaat 
tijdens zijn verhoor. 
Naar het oordeel van het Hof dient het feit dat de Belgische wetgeving niet voorziet in de  
bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door de politiediensten voorafgaand aan de 
vrijheidsberoving, te worden beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waar-
borgen die diezelfde wetgeving de beklaagde of de beschuldigde biedt ter vrijwaring van 
zijn recht van verdediging en van zijn recht op een eerlijk proces.
Deze wettelijke waarborgen zijn de korte duur van de grondwettelijke termijn van de vrij -
heidsberoving, 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 overeenkom-
stig 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 beklaagde of de beschuldigde met zijn advocaat tijdens de procedure voor  
de feitenrechter.  Deze wettelijke  waarborgen  kunnen in hun geheel  daadwerkelijke  en 
passende remedies zijn op de afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens het poli-
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tieverhoor. Zij laten de beklaagde of de beschuldigde immers toe zijn recht van verdedi-
ging over het hele verloop van het strafproces ten volle uit te oefenen en waarborgen zijn 
recht op een eerlijk proces. 
De aanvoering 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 en in elk geval onherstel-
baar aantast, faalt volgens het Hof naar recht.
Wel 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 onder -
zoeksrechter het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging van de verdachte 
en latere beklaagde onherstelbaar heeft aangetast. 
Het Hof besliste meermaals in dezelfde zin11. 
7. In het eerste onderdeel voeren de eisers I aan dat krachtens de artikelen 6.1 EVRM en 
14.1  IVBPR  eenieder  recht  heeft  op  een  eerlijk  proces,  wat  inhoudt  dat  degene  die 
vervolgd  wordt  wegens  een  strafbaar  feit  onder  meer  zwijgrecht  heeft,  dat  hij  niet 
verplicht kan worden zichzelf te incrimineren en, meer algemeen, dat hij het recht heeft  
zich te verdedigen. 
De eisers I preciseren dat de artikelen 6.3.c EVRM en 14.3.d IVBPR, tot waarborg van  
dat recht, bepalen dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, recht heeft  
om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze en 
dat dit recht op bijstand van een advocaat geldt vanaf het eerste verhoor van degene die 
verdacht wordt van bepaalde strafbare feiten en a fortiori wanneer hij op dat ogenblik van  
zijn vrijheid is beroofd.
Een schending van de artikelen 6.3.c EVRM en 14.3.d IVBPR houdt, volgens de eisers I,  
dus in principe een schending in van de artikelen 6.1 van het EVRM en 14.1 IVBPR:  
wanneer de betrokkene niet vanaf het begin van zijn vrijheidsberoving in de mogelijkheid  
werd gesteld om zich bij zijn verhoor te laten bijstaan door een advocaat, is het volledige  
strafproces aangetast en moet de strafvordering onontvankelijk worden verklaard.
De eisers I wijzen erop dat het bestreden arrest vaststelt dat zij op 1 juni 1999 door de  
toenmalige  rijkswacht  en op 2 juni  1999 door  de onderzoeksrechter  werden  verhoord 
zonder mogelijkheid van bijstand van een advocaat, terwijl  zij van hun vrijheid waren  
beroofd en dat de appelrechters ook aannemen dat de verklaringen die de eisers I tijdens  
die verhoren hebben afgelegd hun recht op een eerlijk proces hebben geschaad.
Volgens de eisers I beslist het arrest onterecht dat die schending niet tot de onontvanke-
lijkheid van de strafvordering kan leiden en dat deze schending herstelbaar is en ook  
hersteld wordt door de betrokken verklaringen uit het strafdossier te weren.
De eisers I besluiten dat door te weigeren de onontvankelijkheid van de strafvordering uit 
te spreken, terwijl vaststaat dat zij, tijdens hun vrijheidsberoving, op 1 en 2 juni 1999 zelf -
incriminerende verklaringen hebben afgelegd zonder dat zij  zich konden laten bijstaan 
door een advocaat, het bestreden arrest de artikelen 6.1 en 6.3.c van het EVRM en de arti -
kelen 14.1 en 14.3.d IVBPR schendt, en de algemene rechtsbeginselen van het recht op 
een eerlijk proces en van het recht van verdediging miskent.
8. De stelling dat de onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen, tijdens 
hun vrijheidsberoving, van zelfbelastende verklaringen zonder bijstand van een advocaat,  
leidt  tot  de  niet-ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  kan,  naar  mijn  oordeel,  niet  
worden bijgetreden12.

11 Cass.  23  nov.  2010,  AR P.10.1428.N,  www.cassonline.be met  concl.  OM;  7  dec.  2010,  AR 
P.10.1460.N, www.cassonline.be.
12 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, www.cassonline.be met concl. OM.
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Hoewel  uit  bepaalde  rechtspraak13 van  het  Hof  zou  kunnen  worden  afgeleid  dat  de 
onrechtmatigheid van het bewijs moet worden gesanctioneerd met de niet-ontvankelijk-
heid van  de strafvordering,  moet  met  R. DECLERCQ14,  Ph.  TRAEST15 en R. VERSTRAETEN16 
worden aangenomen dat het probleem van de onrechtmatigheid van de bewijsgaring of 
het probleem van de onmogelijkheid om het rechtmatig karakter van de bewijsvoering te 
controleren, geen invloed heeft op de ontvankelijkheid van de strafvordering: het even-
tuele onrechtmatig karakter van het bewijs of de onmogelijkheid om de rechtmatigheid  
ervan te controleren tast het bestaan of het verder bestaan van de strafvordering niet aan17. 
Ook het Hof heeft dit meermaals gezegd18. 
De  strafvordering  ontstaat  immers  door  het  plegen  van  het  misdrijf  zelf  en  de  wijze  
waarop  de  strafvordering  naderhand  wordt  uitgeoefend  heeft  geen  invloed  op  het 
(voort)bestaan van de strafvordering: de strafvordering is slechts niet-ontvankelijk is als 
de strafvordering (of het recht de strafvordering uit te oefenen) hetzij nooit heeft bestaan, 
hetzij niet bestaat tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan, hetzij niet meer bestaat,  
omdat de strafvordering vervallen is19.
De rechtspraak20 laat overigens toe dat de rechter het onrechtmatig verkregen bewijs en 
alles  wat  eruit  is  voortgevloeid,  uitsluit  of  ontoelaatbaar  verklaart,  maar  toch  een 
veroordeling uitspreekt op grond van de resterende bewijselementen, die totaal onafhan-
kelijk van het onrechtmatig bewijs werden verzameld.
Zelfs wanneer de rechter vaststelt dat alle voorhanden zijnde bewijselementen onrecht-
matig zijn of dat het rechtmatig karakter ervan niet kan gecontroleerd worden, bij gebrek 
aan voldoende toetsingsgegevens, mag hij niet de niet-ontvankelijkheid van de strafvorde-
ring vaststellen:  in dat geval  moet  hij,  omwille  van het waardeloze21 karakter  van het 
bewijs, de beklaagde vrijspreken.
Toegepast op de voorliggende zaak houdt deze rechtspraak in dat de gebeurlijke misken-
ning van het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor door de politiediensten of 
de  onderzoeksrechter  enkel  kan  leiden  tot  het  uitsluiten  van  eventuele  zelfbelastende 
verklaringen,  afgelegd  tijdens  deze  verhoren,  als  bewijselement22,  wat  hier  inderdaad 
gebeurd is, maar niet tot het vaststellen van de onontvankelijkheid van de strafvordering. 
Het eerste onderdeel van het eerste middel, dat voorhoudt dat de appelrechters onterecht 
stellen dat de aangevoerde schending niet tot de onontvankelijkheid van de strafvordering 
kan leiden en dat zij onterecht oordelen dat deze schending herstelbaar is, faalt bijgevolg 
naar recht.
(...)
15. In het vijfde onderdeel voeren de eisers I aan dat, ondanks het feit dat de eisers II in  
hun syntheseconclusie neergelegd op 24 juni 2010 opgeworpen hadden dat ook hun recht  
op een eerlijk proces was geschonden doordat zij geen bijstand konden genieten van een 

13 Zie Cass. 4 maart 1929, Pas., 1929, I, 118; 13 mei 1986, AC, 1985-86, nr. 558 met concl. adv.-
gen. DU JARDIN.
14 DECLERCQ, R., La preuve en matière pénale, 1988, p. 58. 
15 TRAEST, Ph., Het Bewijs in Strafzaken, 1992, Mys & Breesch, uitgevers, nr. 668.
16 VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 4de ed. 2005, p. 865, nr. 1814.
17 HR, 4 dec. 1979, NJ, 1980, nr. 356, p. 1185, met concl. van adv.-gen. MOK

18 Cass. 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC, 1998, nr. 534; 15 juni 2005, AR P.05.0572.F, AC, 2005, 
nr. 345; 30 maart 2010, AR P.09.1789.N, www.cassonline.be.
19 TRAEST, Ph., Het Bewijs in Strafzaken, 1992, Mys & Breesch, uitgevers, nr. 668.
20 Cass. 4 jan. 1994, AR 6388, AC, 1994, nr. 1 met concl. Adv.-gen.  DU JARDIN; 23 dec. 1998, AR 
A.94.0001.F, AC, 1998, nr. 534; 14 dec. 1999, AR P.099.1585.N, AC, 1999, nr. 678; 9 juni 2004, AR 
P.04.0603.F, AC, 2004, nr. 314.
21 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 2007, p. 842, nr. 1794.
22 Cass. 26 mei 2010, AR P.10.0292.F, www.cassonline.be
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advocaat tijdens hun initiële verhoren door de onderzoeksrechter op 7 en 8 juni 1999 en 
tijdens het verhoor op 21 juni 1999 toen de eiser II.1 van zijn vrijheid was beroofd, zodat 
de strafvordering  lastens hen onontvankelijk  diende te  worden  verklaard,  minstens de  
kwestieuze verhoren als bewijs  dienden te worden  uitgesloten,  het bestreden arrest  op 
geen enkele wijze op dit verweer van de medebeklaagden eisers II antwoordt, hoewel dat 
verweer nochtans ook belang had voor de eisers I, nu het bestreden arrest de bewezenver-
klaring van de tenlasteleggingen C en D lastens de eisers I steunt op de kwestieuze verkla -
ringen van medebeklaagden eisers II en een eventuele wering van de betreffende verhoren 
uit het strafdossier de verdediging van de eisers I dus zou hebben beïnvloed, zodat het  
bestreden arrest  niet  regelmatig is gemotiveerd  en aldus artikel 149 van de Grondwet  
schendt.
16.  Het  artikel  149 van  de Grondwet  verplicht  de rechter  in  strafzaken  niet  alleen te 
antwoorden op het door de individuele partijen zelf in conclusie voorgedragen verweer,  
de rechter moet  daarenboven ook de conclusie van een medebeklaagde beantwoorden, 
wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook dienstig is voor het oordeel over 
de strafvordering tegen een andere beklaagde23. 
De voorwaarde voor de verplichting voor de rechter om ook de conclusie van een andere  
partij, in casu van medebeklaagden (eisers II), te beantwoorden is dus dat de partij, die de  
rechter verwijt niet op deze conclusie geantwoord te hebben, een effectief belang heeft bij  
dit antwoord.
Hier lijkt dit evenwel geenszins het geval te zijn.
Het recht op de bijstand van een advocaat, voorzien in artikel 6.3.c EVRM zoals geïnter-
preteerd door het EHRM, is rechtstreeks verbonden aan en gegrond op het zwijgrecht en  
op het gegeven dat niemand kan verplicht worden zichzelf te incrimineren, maar dit recht  
geldt niet in het geval waarin een beklaagde belastende verklaringen aflegt ten aanzien  
van een derde. Het feit dat deze derde een medebeklaagde is doet daaraan geen afbreuk:  
een beklaagde die bij zijn verhoor ten aanzien van een medebeklaagde belastende verkla-
ringen aflegt is ten aanzien van deze medebeklaagde immers enkel een getuige.
Zelfs  indien  het  verweer  van  de  eisers  II,  dat  hun  recht  op  een  eerlijk  proces  was  
geschonden doordat de eiser II.1 geen bijstand kon genieten van een advocaat tijdens zijn 
initiële verhoren door de onderzoeksrechter op 7 en 8 juni 1999 en tijdens het verhoor op 
21 juni 1999, toen de eiser II.1 van zijn vrijheid was beroofd, zodat de strafvordering 
lastens hen onontvankelijk diende te worden verklaard, minstens de kwestieuze verhoren  
als bewijs dienden te worden uitgesloten, gegrond zou bevonden zijn en bijgevolg tot het  
weren uit het debat van hun verklaringen zou (moeten) geleid hebben, zou dit geen enkel  
gevolg hebben voor de strafvordering in zoverre die betrekking heeft op de eisers I.1 en  
I.2.
Het weren van die verklaringen uit het debat zou immers slechts spelen ten opzichte van  
de eisers II wegens de miskenning van hun recht op een eerlijk proces en het recht van  
verdediging.
Ten opzichte van de eisers I gelden deze verklaringen van de eiser II.1, zoals hiervoor  
uiteengezet, immers enkel als getuigenverklaringen, die zonder probleem kunnen aange-
wend worden in het kader van de strafvordering tegen de eisers I.
Anders gesteld: het weren van de verklaringen van de eiser II.1 wegens de (gebeurlijke)  
miskenning van zijn (eigen) zwijgrecht  of van zijn recht zichzelf niet  te incrimineren,  
speelt hier enkel in personam en heeft niet tot gevolg dat, omwille van die miskenning van 
het eigen recht op een eerlijk proces of het eigen recht van verdediging van de eiser II.1,  

23 Cass. 4 sept. 1990, AR 3103, AC 1990, nr 1; 5 april 2000, AR P.99.1889.F, AC, 2000, nr 225; 7 
feb. 2006, AR P.05.1346.N,  AC, 2006, nr.79; DECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging, 5de 
Editie, 2010, p. 817, nr. 1846.
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dit ook een miskenning van het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces  
van de eisers I zou opleveren (tenzij de litigieuze verklaringen ook om nog een andere 
reden, die zou spelen ten opzichte van alle partijen,  uit  het debat zou moeten worden 
geweerd, wat hier evenwel niet het geval is).
Nu het bedoelde verweer van de eisers II, ook al ware het gegrond bevonden, geen enkel 
effect  zou sorteren ten opzichte van de eisers I,  moet  vastgesteld worden dat ook een  
gebrek aan antwoord op dit verweer op geen enkele wijze dienstig kan zijn voor de eisers  
I: het verweer van de eisers II kan immers nooit leiden tot het weren uit de debatten, ten 
aanzien van de eisers I, van de verklaringen die de eiser II.1 zonder bijstand van een advo-
caat aflegde voor de onderzoeksrechter. 
Het onderdeel is bijgevolg, ten aanzien van de eisers I, niet ontvankelijk wegens gebrek 
aan belang.
Zoals verder zal worden aangetoond (zie infra - randnummer 45), is het door de eisers I in 
het vijfde onderdeel van hun eerste middel bedoelde verweer van de eisers II overigens 
ook niet gegrond, omdat het bestreden arrest bij de veroordeling van de eisers II niet op  
doorslaggevende wijze steunt op de verklaringen die de eiser II.1 zonder de bijstand van 
zijn advocaat had afgelegd. 
Volledigheidshalve weze er overigens ook opgemerkt dat het vijfde onderdeel van het  
eerste middel van de eisers I enkel betrekking heeft op de telastleggingen C en D en dat  
hun veroordeling wegens  deze telastleggingen zelf ook niet  op doorslaggevende wijze 
steunt op de litigieuze verklaringen die de eiser II.1 aflegde zonder de bijstand van zijn 
advocaat, zodat, zelfs wanneer er zou aangenomen worden dat de eisers I toch een hypo-
thetisch belang zouden kunnen hebben gehad bij  het antwoord op het verweer  van de  
eisers II, dit antwoord wat de strafvordering tegen de eisers I betreft, geen enkel effect zou 
gehad hebben en niet tot cassatie zou hebben kunnen leiden. Op een dergelijk doelloos  
verweer dienden de appelrechters dan ook niet te antwoorden.
17. In hun tweede middel voeren de eisers I de schending aan van de artikelen 6.1 en 6.3.c 
EVRM, van de artikelen 14.1 en 14.3.d IVBPR, van artikel 149 van de gecoördineerde 
Grondwet, van artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 8, §1, 9° van 
de  wet  van  11  juli  1969  betreffende  de  grondstoffen  voor  de  landbouw,  tuinbouw,  
bosbouw en veeteelt, evenals de miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het 
recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging.
Het bestreden arrest verklaart  de eisers I  schuldig aan de meeste van de hen ten laste 
gelegde feiten, na in verband met de wettigheid van het onderzoek te hebben vastgesteld  
dat de verhoren die de ambtenaren van het Ministerie van Landbouw op 24, 26 en 30  
maart 1999 afnamen niet onderworpen waren aan de waarborgen van artikel 6 EVRM en 
dus wettig zijn. 
De eisers I wijzen hierbij onder meer op de overwegingen 5.3.5.2 tot 5.3.5.8 en 11.4 tot  
11.8 van het bestreden arrest.
18. In het eerste onderdeel van het tweede middel voeren de eisers I aan dat krachtens de 
artikelen  6.1  EVRM en 14.1  IVBPR  eenieder  recht  heeft  op  een  eerlijk  proces,  wat  
inhoudt dat degene die vervolgd wordt wegens een strafbaar feit, zwijgrecht heeft, dat hij  
niet verplicht kan worden zichzelf te incrimineren en, meer algemeen, dat hij het recht  
heeft  zich te  verdedigen,  wat  op  zijn  beurt  de cautieplicht  inhoudt  in  hoofde  van  de 
vervolgende instantie, die aldus de verplichting heeft om de betrokkene op zijn zwijgrecht 
te wijzen op een wijze die hem toelaat de draagwijdte van dit recht te begrijpen. Ander-
zijds wijzen de eisers I erop dat het recht op een eerlijk proces, bedoeld in de artikelen  
6.3.c EVRM en 14.3.d IVBPR, ook inhoudt dat eenieder die wegens een strafbaar feit  
wordt vervolgd, het recht heeft om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een 
raadsman van zijn keuze. 
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Dit zwijgrecht en het recht op bijstand van een advocaat gelden van zodra er sprake is van 
"vervolging", wat impliceert dat de betrokkene verdacht wordt van één of meerdere straf -
bare feiten. Het zogenaamde administratief karakter van een onderzoek sluit het bestaan  
van dergelijke verdenking bij verhoor niet uit. Het strafrechtelijk aspect van een verhoor 
wordt afgeleid uit de concrete feitelijke omstandigheden waarin het verhoor plaatsvindt:  
wanneer een persoon ondervraagd wordt over een feit dat strafbaar is, terwijl hij gewezen  
wordt op zijn zwijgrecht en terwijl de ondervragende ambtenaar de bevoegdheid heeft om 
misdrijven op te sporen en vast te stellen, dan moet de betrokkene geacht worden voor-
werp te zijn van "vervolging" en geniet hij de waarborgen van artikel 6 EVRM, waar-
onder het recht op bijstand van een advocaat.
Het bestreden arrest stelt volgens de eisers I vast dat de ambtenaar, die de eisers I op 24, 
26 en 30 maart 1999 had verhoord in het kader van een onderzoek naar de herkomst van 
de dioxines, bevoegdheid had tot opsporing en vaststelling van inbreuken op de wet van 
11 juli 1969 en het arrest  stelt  eveneens vast dat de eisers I tijdens het administratief 
onderzoek gewezen werden op de rechten vermeld in artikel 47bis Wetboek van Strafvor-
dering en dus, volgens het arrest, ook op hun zwijgrecht.
Bovendien stelt het bestreden arrest vast dat tijdens het verhoor van 26 maart 1999, de 
eiser I.1 erop werd gewezen dat de agenda die hij toen voorlegde inhoudelijk niet over-
eenstemde met de agenda die hij  op 24 maart  1999 had voorgelegd en dat hij  daarop  
toegaf dat hij een nieuwe agenda had aangemaakt na de originele agenda te hebben gewij -
zigd. 
Bij  de beoordeling van het  bewijs  van  de feiten  gaat  het  arrest  uitvoeriger  in  op dat 
verhoor  van  eiser  I.1  op 26  maart  1999 en stelt  het  hieromtrent  onder  meer  nog  het 
volgende:
"Op  de  vraag  waarom  hij  tijdens  de  controle  op  26  maart  1999  een  andere  agenda  
vertoonde dan tijdens de controle op 24 maart 1999 en waarom in de originele agenda  
tanknummers veranderd werden, verklaarde (de eiser I.1):  "In een paniekreactie heb ik 
willen aantonen dat het zuiver dierlijk vet was, dit door het wijzigen van tanknummers." 
"Op 26 maart 1999 begaf inspecteur Vanhaecke zich opnieuw naar de (eiseres III), verge -
zeld van inspecteur Cobbaert, om de ontbrekende gegevens op te halen (...). De op 24 
maart  1999 voorgelegde agenda werd opnieuw opgevraagd.  Bij  nazicht van de op dat 
ogenblik door (de eiser I.1) voorgelegde agenda blijken de erin genoteerde tanknummers 
niet overeen te stemmen met de nummers die de inspecteur op 24 maart 1999 had geno-
teerd (...). Op vraag van de inspecteurs erkende (de eiser I.1) dat hij een nieuwe agenda 
had aangemaakt na het controleonderzoek van 24 maart 1999 en dat hij de nummers in de  
originele agenda had gewijzigd (...)." 
"(...) Op vraag van controleur Van Haecke gaf (de eiser I.1) toe sinds de controle op 24  
maart  1999 een nieuwe agenda aangemaakt  te hebben en de nummers in de originele 
agenda  gewijzigd  te  hebben.  Tevens  gaf  (de  eiser  I.1)  toe in  een  andere  agenda  een 
permanente stock van de verschillende (inkomende) leveringen van dierlijk en technisch 
vet van derden bij te houden." 
Uit het geheel van die vaststellingen kan, volgens de eisers I niet anders dan worden afge -
leid dat de ambtenaren al tijdens het verhoor van de eiser I.1 op 26 maart 1999 en dus a  
fortiori tijdens het verhoor van 30 maart 1999, de eisers I verdachten van strafbare feiten,  
al was het maar van valsheden in de voorgelegde boeken en het verstrekken van onjuiste 
inlichtingen. 
Dit wordt, volgens de eisers I, bovendien bevestigd waar het bestreden arrest in verband  
met het verhoor van 30 maart 1999 stelt: "Op 30 maart werd (de eiser I) door de contro-
leur verhoord nopens het verstrekken van onjuiste inlichtingen." en waar het, bij de beoor-
deling ten gronde, overweegt: "Deze manipulaties leken in het bijzonder, en ironisch, aan 
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het licht te komen op basis van de agenda's (...) en door de vervalsing van één van deze 
agenda's. Bij het administratief onderzoek door het Ministerie van Middenstand en Land-
bouw bij de (eiseres III) naar aanleiding van de problemen, bleek immers bij de tweede 
inspectie dat de vermeldingen in de agenda waarin de leveringen van de afnemers werd  
genoteerd, vervalst waren".
Volgens de eisers I stelt het bestreden arrest bijgevolg onterecht dat de eisers I tijdens het  
zogenaamd administratief onderzoek nog niet verdacht werden van enig strafbaar feit, dat  
zij niet verhoord werden als verdachten en dat er nog geen sprake was van enige strafver-
volging, zodat de tijdens dat onderzoek afgenomen verhoren niet onderworpen waren aan 
de waarborgen van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.
Door  ondanks  het  geheel  van  de  boven  vermelde  vaststellingen  toch  te  besluiten  dat 
dergelijk onderzoek een zuiver administratief karakter had waarbij  de eisers I nog niet 
verdacht werden van enig strafbaar feit en dus nog geen voorwerp waren van "vervolging" 
zoals vereist voor de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM, in het bijzonder van het zwijg-
recht vervat in artikel 6.1 en van het recht op bijstand van een advocaat vervat in artikel 
6.3.c EVRM, steunt het arrest op een totaal onmogelijke gevolgtrekking en geeft het aan  
het begrip "vervolging" een veel te enge draagwijdte, waardoor het de artikelen 6.1 en 6.3.  
c van het EVRM en 14.1 en 14.3.d IVBPR schendt en de algemene rechtsbeginselen van  
het recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging schendt.
19. Het middel lijkt de vraag te stellen naar het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM. 
Dit toepassingsgebied wordt afgebakend door deze verdragsbepaling zelf, waarin wordt  
gesteld dat artikel 6 EVRM, dat het recht op een eerlijk proces en het recht van verdedi -
ging, waartoe ook het zwijgrecht behoort, waarborgt, van toepassing is op alle rechtsple-
gingen die het vaststellen van burgerlijke rechten of verplichtingen of het bepalen van de 
gegrondheid van een ingestelde strafvordering tot voorwerp hebben of op eenieder die 
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd.
Daaruit volgt dat het recht op bijstand van een advocaat en het zwijgrecht slechts kunnen 
gelden vanaf het ogenblik dat er effectief reeds sprake is van een strafvervolging. Deze 
waarborgen  gelden  dus  niet  voor  een  zuiver  administratief  "fact-finding"  onderzoek,  
waarbij de verhoorde persoon niet verdacht wordt van enig misdrijf of niet onder de drei-
ging van een strafvervolging leeft.
Men kan zich overigens met recht afvragen of het onderwerpen van dergelijke administra-
tieve onderzoeken aan de waarborgen van artikel 6 EVRM wel verzoenbaar 24 kan zijn met 
het doel zelf van deze onderzoeken, met name het efficiënt controleren in het algemeen 
belang van de naleving van de specifieke reglementeringen inzake, bijvoorbeeld, volksge-
zondheid, voedselveiligheid of leefmilieu.
Zoals de eisers I zelf aangeven in het eerste onderdeel, wordt het strafrechtelijk aspect van 
een verhoor afgeleid uit de "concrete feitelijke omstandigheden waarin het verhoor plaats-
vindt". Dit houdt in dat er een feitelijke beoordeling dient te gebeuren. 
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling in feite van de appel-
rechters dat de eisers I niet de hoedanigheid hadden van verdachte of inverdenkingge -
stelde of in zoverre dit nazicht een onderzoek van feiten zou vereisen, waarvoor het Hof  
niet bevoegd is, is het onderdeel niet ontvankelijk.
Het onderdeel voert voorts aan dat het bestreden arrest steunt op een totaal onmogelijke 
gevolgtrekking omdat het aan het begrip "vervolging" een veel te enge draagwijdte geeft.  
De eisers I  verzoeken het Hof bijgevolg ook over te gaan tot  een marginale  toetsing,  
waarbij  het  Hof  enkel  kan  nagaan  of  de  rechter  uit  de  feiten  die  hij  vaststelt,  geen  
gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 

24 EHRM, 17 december 1996, Saunders t./ Verenigd Koninkrijk
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verantwoord.
De appelrechters overwegen omtrent het door de ambtenaren van het toenmalig Ministerie  
van  Middenstand  en  Landbouw,  Inspectie-generaal  Grondstoffen  en  Verwerkte 
Producten, tussen 24 maart 1999 en 30 maart 1999 gevoerde onderzoek:
-het betrof in casu zonder meer een administratief onderzoek (r.o. 5.3.5.2, derde para-
graaf) naar de aard en de herkomst van de leveringen van dierlijk vet aan de mengvoeder-
industrie (r.o. 5.3.5.2, eerste paragraaf). Het feit dat door de controleur over haar controle 
een "proces-verbaal"  werd  opgesteld,  dat  het  proces-verbaal  uiteindelijk  werd  overge-
maakt aan de procureur des Konings nu n.a.v. de controle inbreuken werden vastgesteld, 
dat de betrokkenen werden verhoord, dat de controleur het in haar proces-verbaal heeft  
over een "onderzoek naar aard en herkomst van de geleverde partijen vet aan de voederin-
dustrie", noch dat de verhoorde personen werden ingelicht van de rechten zoals vervat in 
artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering, doen afbreuk aan deze vaststelling (r.o. 
5.3.5.2, derde paragraaf). 
- de uitgevoerde controle betrof geen onderzoek onder leiding en gezag van de bevoegde 
procureur des Konings (r.o. 5.3.5.2, derde paragraaf).
- naast de specifieke controlebevoegdheid van de ambtenaren van het toenmalig Minis-
terie  van  Middenstand  en  Landbouw,  Inspectie-generaal  Grondstoffen  en  Verwerkte 
Producten, beschikten deze ambtenaren krachtens artikel 6 van de wet van 11 juli 1969 
ook over de bevoegdheid voor het opsporen en vaststellen van overtredingen op deze wet  
en op de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, maar dit staat eraan niet in de weg dat  
dit artikel ook betrekking heeft op het toezicht van de wet, los van enig vermoeden van  
een strafbaar feit (r.o. 5.3.5.2, tweede paragraaf)
-  op  dat  ogenblik  had  de  overheidsdienst  enkel  een  vermoeden  dat  de  dioxines  die 
aanwezig waren in de veevoeders van de firma D., voortkwamen uit het door de (eiseres  
III) geleverde vet. Er was nog geen enkel vermoeden, laat staan enige aanwijzing, dat de  
(eisers I) ter zake strafbare feiten hadden gepleegd of op enige wijze (mede-) verantwoor -
delijk waren voor de aanwezigheid van dioxines in de veevoeders, door middel van de 
door hun firma geleverde vetten; de controleaanvraag maakte van dergelijk vermoeden 
dan ook geen melding. Er was enkel een sterk, niet strafrechtelijk gerelateerd, vermoeden  
dat de dioxines voortkwamen uit het vet van de (eiseres III) (r.o. 5.3.5.2, derde paragraaf).
- er werd nergens melding gemaakt van het feit dat de (eisers I) of de (eiseres III) vermoe -
delijk strafbare feiten hadden gepleegd, laat staan dat er sprake was van enige verdacht -
making of inverdenkingstelling terzake.
- (de eiser I.1) op 24 en 30 maart 1999, en (de eiser I.2) op 30 maart 1999, werden niet 
verhoord als verdachten in het kader van een lastens hen gevoerd strafrechtelijk onder -
zoek. Terecht merkt het openbaar ministerie op dat het volledige controle-onderzoek er 
toen op gericht was om de herkomst van de met dioxine besmette vetten te achterhalen  
om zo verdere besmetting van veevoeders te voorkomen en de volksgezondheid te vrij -
waren; de wet beoogt duidelijk de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
verbruikers op het vlak van voedingsmiddelen. (r.o. 5.3.5.2, vierde paragraaf)
- De ambtenaren hadden in hun controlebevoegdheid uiteraard ook de bevoegdheid om de 
gecontroleerden te verhoren nopens hun bevindingen. Uit de gegevens van het strafdossier 
blijkt geenszins dat (de eisers I) op 24 maart 1999 en 30 maart 1999 verhoord werden als 
verdachten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Integendeel blijkt dat de door  
hen  in  hun  verhoren  verstrekte  toelichting  volledig  kaderde  in  het  onderzoek  van  de 
ambtenaren naar de aard en de herkomst van de door de (eiseres III) aan de voederindu-
strie geleverde vetten (r.o. 5.3.5.2, vijfde paragraaf).
- op 30 maart 1999, nog steeds in het kader van het controle-onderzoek, werden (de eisers 
I) verhoord. (r.o. 5.3.5.2, negende paragraaf)
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- (de eiser I.2) werd op 30 maart 1999 ook verhoord door de controleurs van het Minis -
terie van Middenstand en Landbouw. Dit verhoor werd uitgevoerd in aanwezigheid van 
(de eiser I.1), wat de administratieve, niet-strafrechtelijke aard van het onderzoek beklem-
toont (r.o. 5.3.5.2, elfde paragraaf).
- Uit het verloop van de verhoren blijkt duidelijk dat (de eiser I.1) noch (de eiser I.2) op 
dat ogenblik als verdachten of "inverdenkinggestelden" werden gehoord. Zij hadden op 
dat ogenblik ook de mogelijkheid te zwijgen,  doch gezien zij verkozen om te spreken  
waren zij gehouden tot het correct beantwoorden van de vragen van de inspectiediensten. 
In dat kader niet zwijgen maar spreken doch daarbij onjuiste informatie verstrekken, kan 
aanleiding  geven  tot  strafrechtelijke  vervolging  wegens  het  wetens  verstrekken  van 
onjuiste inlichtingen of documenten (art. 8, §1, 9° van de wet van 11 juli 1969). Doch, dit 
is dan een incident van het controle-onderzoek en maakt er niet het eigenlijke voorwerp 
van uit (r.o. 5.3.5.2, twaalfde paragraaf).
- Een determinerend onderscheid van de huidige zaak met de zaak Saunders is dat in de  
zaak Saunders van bij de aanvang van de verhoren door de inspecteurs van de controle-
diensten, dus in de fase van het administratief onderzoek, er aanwijzingen waren dat er  
strafbare feiten waren gepleegd (...) en dat Saunders, binnen de inspectiediensten, al als 
mogelijke verdachte was aangeduid (...), voordat hij tot negen maal toe werd verhoord 
door de controlediensten (...); tijdens de controle werd hij dan ook de facto als (mogelijke)  
verdachte verhoord; dit was niet zo voor (de eisers I)(r.o. 5.3.5.3, eerste paragraaf).
- Het hof herhaalt dat toen (de eiser I.1) op 24 en 30 maart 1999 en (de eiser I.2) op 30  
maart  1999 verhoord werden,  er geen sprake was van enige strafvervolging,  laat staan 
voor de nu te last gelegde feiten, niet tegen hen, noch tegen ander personen. Dat (de eisers  
I) in die periode niet als verdachten werden beschouwd, wordt onder meer geïllustreerd 
door het voorlopig verslag van dr. D., die in zijn voorlopig verslag van 24 april 1999 aan 
verzekeraar AGF-De Schelde stelt: "Uit zijn eerste bevindingen trekt de Heer C. (inge-
nieur van de inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten van het Ministerie 
van Middenstand en landbouw) zeer voorzichtig de conclusie dat hij een sterk vermoeden 
heeft dat het hier gaat om een zuiver accidenteel voorval, waarin in wezen de (eiser I.2)  
geen schuld zou treffen, vermits hij ook maar grondstoffen inhaalt en opkoopt.".
- Op geen enkel ogenblik tijdens de verhoren in het administratief onderzoek werd op (de 
eisers I) enige dwang uitgeoefend om toch te spreken; dit werd door de betrokkenen over 
deze verhoren en het concrete verloop ervan ook nooit voorgehouden; bovendien houdt de 
verwijzing naar art. 47bis Sv. in dat (de eisers I) wel werden gewezen op hun zwijgrecht,  
zodat de cautieplicht wel werd gerespecteerd, zonder dat dit met zich meebrengt dat het  
administratief onderzoek een strafrechtelijke aard kreeg; door voorlezing van de bepaling 
van art. 47bis Sv. wordt de ondervraagde er immers op gewezen dat alle verklaringen die 
hij  in  zijn  nadeel  aflegt,  ook  tegen  hem  kunnen  worden  gebruikt  en  hij  aldus  mag 
weigeren om tegen zichzelf belastende verklaringen af te leggen (r.o. 5.3.5.4)
- Waar het zwijgrecht in beginsel kan gelden vanaf het ogenblik dat een administratief  
onderzoek een beschuldigend karakter krijgt en de gecontroleerde personen aangemerkt 
kunnen worden als verdachten, waren (de eiser I.1) noch (de eiser I.2) in de periode van  
24 tot en met 30 maart 1999 het voorwerp - zelfs niet informeel - van een strafvervolging  
in ruime zin. De processen-verbaal van de ambtenaren van het Ministerie voor Midden-
stand en Landbouw vormen op zich geen beschuldiging. Het feit dat deze controledien-
sten met betrekking tot, in casu, de aard en herkomst van de leveringen van dierlijk vet  
aan de mengvoederindustrie controle verrichten en inlichtingen inwinnen, betekent nog 
niet  dat  de  betrokkenen  als  verdachten  dienen  te  worden  aangemerkt.  De  vraag  naar  
inlichtingen door de controlediensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw 
was ook niet gericht op het verkrijgen van inlichtingen om de vervolging van betrokkenen 
- en op dat moment evenmin van derden - mogelijk te maken (r.o. 5.3.5.6, eerste para-
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graaf).
- (de eisers I) werden in loop van het administratief onderzoek uitgevoerd op 24, 26, en 30  
maart 1999 op geen enkele wijze verhoord op verdenking van één van de telastleggingen 
waarvoor zij nu terecht staan, noch op verdenking van enig ander misdrijf. Nu (de eiser  
I.1) en (de eiser I.2) bij hun verhoren op respectievelijk 24 en 30 maart 1999 (eiser I.1) en 
30 maart (eiser I.2) geen verdachten waren, zelfs niet in de ruime zin van het begrip, was  
de cautieplicht niet van toepassing (doch werd in concreto wel toegepast) en dienden zij  
ook niet voorafgaandelijk aan hun (eerste) verhoor de mogelijkheid tot toegang tot een 
advocaat te hebben. (De eisers I) bevonden zich in de periode van 24 tot en met 30 maart  
1999 alleszins niet in de situatie dat men van hen inlichtingen wou bekomen, wetende dat  
zij mogelijk als verdachten aan bod zouden komen; er was trouwens nog geen sprake van 
een opsporingsonderzoek, laat staan een gerechtelijk onderzoek (r.o. 5.3.5.6, tweede para-
graaf). 
- Bij brief van 12 april 1999 heeft de ambtenaar van de Inspectie-generaal Grondstoffen 
en Verwerkte  producten het proces-verbaal  nr.  001/003/99 voor  verder  gevolg aan de  
procureur des Konings overgezonden (...). Uit de begeleidende brief blijkt duidelijk dat  
(de eisers I)  voorheen nog niet als mogelijke verdachten werden aangemerkt.  De brief 
verduidelijkt  dat bij  de (eiseres III)  een onderzoek werd  ingesteld naar de aard en de 
herkomst van de leveringen van dierlijk vet aan twee mengvoederfabrikanten. De brief  
stelt:  "De  rechtstreekse  aanleiding  hiervoor  was  de  mededeling  aan  onze  diensten  te 
Brussel  van  problemen  met  pluimvee  (o.a.  sterfte)  na  het  voederen  van  mengvoeder 
waarin dierlijk vet van de (eiseres III)  verwerkt werd.  Het onderzoek naar de gezond -
heidsproblemen is  nog bezig.  Er  zijn  sterke  aanwijzingen  dat  de problemen te  wijten  
zouden zijn aan verontreinigingen in het gebruikte dierlijke vet in deze voeders doch tot  
op heden zijn hiervoor nog geen sluitende bewijzen en werd nog geen oorzakelijk verband 
vastgesteld tussen de sterfte van de dieren en de samenstelling van het door (de eiseres 
III) geleverde vet.".
Op dezelfde datum, 12 april 1999, werd het proces-verbaal bij aangetekende brief aan de 
(eiseres III) toegezonden.
Pas bij  vordering  van  31 mei  1999 van  de  procureur  des  Konings  te  Gent  werd  het  
instellen  van  een  gerechtelijk  onderzoek  gevorderd  lastens  (de  eisers  I)  (r.o.,  5.3.5.6, 
derde paragraaf)
- Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de inspectiediensten (de eiser I.1) op geen  
enkel ogenblik onder druk hebben gezet of dwang op hem zouden hebben uitgeoefend: de  
ambtenaren stelden een vraag, nadat ze hem middels voorlezing van art. 47bis Sv. hadden 
gewezen op zijn zwijgrecht, en (de eiser I.1) verstrekte (onjuiste) inlichtingen, de ambte -
naren vroegen documenten en (de eiser I.1) verstrekte (onjuiste) documenten, de ambte-
naren wezen (de eiser I.1) op onjuistheden in de verstrekte documenten en inlichtingen en 
(de eiser I.1) erkende deze onjuistheden. De vraagstelling van de inspectiediensten was  
trouwens beperkt tot de aard en de herkomst van de geleverde vetten. De vaststelling dat  
onjuiste  inlichtingen  en  documenten  werden  verstrekt  noopte  de  inspectiediensten 
vanzelfsprekend tot het opstellen van proces-verbaal over dit feit: binnen de opsporings-
bevoegdheid hen verleend door art. 6 van de wet van 11 juli 1969 stelden zij immers een  
overtreding van art. 8, §1, 9° van deze wet vast. Dit brengt echter niet met zich mee dat  
(de  eiser  I.1)  met  betrekking  tot  het  voorwerp  van  het  administratief  onderzoek,  het  
achterhalen van de aard en de herkomst van de door de (eiseres III) geleverde vetten in het 
kader van de pluimveevoederproblemen, op dat moment de hoedanigheid van verdachte  
verkreeg (r.o. 11.7).
- Gelet op het ontbreken van enige inverdenkingstelling of het verdenken van (de eiser 
I.1) inzake de administratief onderzochte feiten en de uitoefening van louter administra -
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tieve controlebevoegdheden, is het duidelijk dat de beklaagden ten onrechte de schending 
van de cautieplicht en het zwijgrecht  inroepen. Een verdachte of inverdenkinggestelde 
heeft inderdaad het recht te zwijgen en zelfs te liegen, doch (de eiser I.1) had op 24 en 26 
maart 1999 deze hoedanigheid niet; dat naderhand (de eiser I.1) toch verdachte en inver-
denkinggestelde werd met betrekking tot telastleggingen die onder meer voortvloeien uit 
de gegevens bekomen in het kader van het administratief onderzoek doet geen afbreuk 
aan de vaststelling dat hij op 24 en 26 maart 1999 deze hoedanigheid niet had, noch werkt  
dit daar, retroactief, op terug. De inspectiediensten wisten hoegenaamd niet dat (de eiser 
I.1) door het verstrekken van de gevraagde inlichtingen en documenten zich verdacht kon  
maken; (de eiser I.1) zelf wist dit wel (r.o. 11.8).
De appelrechters trekken uit de door hen vastgestelde en hierboven aangehaalde feiten en 
omstandigheden geen gevolgen die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden verantwoord.
Met de hiervoor aangehaalde redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat 
er in de periode van 24 tot 30 maart 1999 nog geen sprake was van enige strafvervolging,  
maar  enkel van een louter administratief onderzoek,  waarop artikel  6 EVRM niet van  
toepassing is, naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
24. In het vierde onderdeel voeren de eisers I aan dat het recht op een eerlijk proces van 
artikel 6.1 EVRM, dat onder meer inhoudt dat degene die vervolgd wordt wegens een  
strafbaar feit zwijgrecht heeft, uiteraard impliceert dat dit zwijgrecht efficiënt moet zijn.
Dat  is  volgens  de eisers I  niet  het geval  wanneer  de betrokkene bij  zijn verhoor  zou 
worden gewezen op zijn recht om te zwijgen, terwijl hij door te zwijgen zich schuldig zou 
maken aan een strafbaar feit, zoals dat hier het geval is, aangezien artikel 8, §1, 9° van de 
wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw 
en  veeteelt  strafbaar  stelt  "hij  die  zich  verzet  tegen  bezoeken,  inspecties,  inbeslagne-
mingen, controles, monsternemingen of verzoeken om inlichtingen of documenten door 
de in artikel 6 van deze wet bepaalde overheidspersonen of die, wetens, onjuiste inlich-
tingen of documenten verstrekt".
Hieruit volgt dat, ook al werden eisers gewezen op de rechten vermeld in artikel 47bis Sv. 
en ook al zou hieronder het zwijgrecht zijn begrepen, hun zwijgrecht inefficiënt was nu zij  
strafbaar  waren  zowel  wanneer  zij  weigerden  inlichtingen  te  geven  als  wanneer  zij  
verkeerde inlichtingen gaven.
Ondanks de verwijzing in het arrest naar voormelde strafbepaling uit de wet van 11 juli  
1969 oordeelt het bestreden arrest dat eisers tijdens het zogenaamde administratief onder-
zoek de mogelijkheid hadden om te zwijgen en dat de ambtenaar hen op de rechten van 
artikel 47bis Sv. en dus, volgens het arrest, ook op hun zwijgrecht had gewezen. 
Hieruit leidt het arrest ten onrechte af dat het recht op een eerlijk proces, en meer bepaald 
het zwijgrecht van de eisers I in de eigenlijke strafvervolging, niet werd aangetast door de 
aanwezigheid van de stukken van het administratief onderzoek.
Door aldus te oordelen, miskent het bestreden arrest volgens de eisers I de draagwijdte  
van artikel 8, §1, 9° van de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de land-
bouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt en de vereiste van efficiëntie van het zwijgrecht  
vervat in de waarborg van artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR en schendt het bijge-
volg de voormelde wets- en verdragsbepalingen en miskent het eveneens de algemene 
rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging. 
25. Artikel 8, §1, 9° Wet Landbouwgrondstoffen stelt strafbaar: "hij die zich verzet tegen 
bezoeken,  inspecties,  inbeslagnemingen,  controles,monsternemingen  of  verzoeken  om 
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inlichtingen of documenten door de in artikel 6 van deze wet bepaalde overheidspersonen 
of die, wetens, onjuiste inlichtingen of documenten verstrekt".
Uit het antwoord op het eerste en het derde onderdeel volgt reeds dat de waarborgen van  
artikel 6 EVRM, hierinbegrepen het zwijgrecht, niet toepasselijk zijn op zuiver admini -
stratieve onderzoeken, waarbij de verhoorde persoon niet verdacht wordt van een misdrijf  
of  niet  onder  de  dreiging  van  een  strafvervolging  leeft  en  dat  de  appelrechters  hun 
beslissing dienaangaande naar recht hebben verantwoord.
De omstandigheid dat het zwijgrecht van artikel 6 EVRM, zoals dat geïnterpreteerd wordt  
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, als dusdanig, in al zijn aspecten en 
met de daarmee verbonden afgeleide rechten, daaronder begrepen de cautieplicht, niet van  
toepassing is op dergelijke onderzoeken, betekent evenwel niet dat het woord "verzet" in 
artikel 8, §1, 9° Wet Landbouwgrondstoffen zo zou kunnen geïnterpreteerd worden dat 
het zou inhouden dat degene die in het kader van een dergelijk louter administratief "fact-
finding" onderzoek, zoals bedoeld in deze wet, een verzoek om inlichtingen ontvangt en 
gevraagd  wordt  een verklaring af te leggen,  niet  zou mogen zwijgen  wanneer  hij  van  
oordeel is dat hij het risico loopt dat hij bij het antwoorden op de gevraagde inlichtingen 
verplicht  zou  worden  zichzelf  te  incrimineren.  Bij  het  afwegen  van  dit  risico  kan  de  
verhoorde persoon uiteraard ook rekening houden met de mogelijkheid dat de in het kader 
van  dit  administratief  onderzoek gedane  zelfbelastende  verklaringen  eventueel  zouden 
kunnen gebruikt worden in een latere strafvervolging.
Het woord "verzet" houdt immers veel meer in dan een louter passieve houding die er zou  
in bestaan ervoor te opteren te zwijgen: het woord "verzet" kan enkel begrepen worden als  
een meer actieve tussenkomst die bestaat in een houding van verweer, verhindering of 
weerstand. Het gebruik van het woord "verzet" toont bijgevolg aan dat artikel 8, §1, 9°,  
Wet Landbouwgrondstoffen enkel een actieve tegenkanting tegen de uitoefening door de 
bevoegde  ambtenaren  of  overheidspersonen  van  hun  wettelijke  opdracht  of  het 
verstrekken van onjuiste inlichtingen of documenten wil bestraffen, maar niet de loutere  
keuze van de verhoorde persoon om te zwijgen, wanneer hij meent dat hij bij het afleggen  
van verklaringen niet anders kan doen dan zichzelf belasten. 
De ondervraagde kan dus verkiezen te zwijgen om niet gedwongen te worden zelfbelas-
tende verklaringen af te leggen, maar wanneer hij ervoor opteert om toch te antwoorden  
op het verzoek om inlichtingen is hij verplicht om de correcte informatie te geven,  op 
gevaar af het risico te lopen vervolgd en gestraft te worden wegens het verstrekken van 
onjuiste inlichtingen of documenten.
Het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
26. In het vijfde onderdeel voeren de eisers I aan dat, zelfs indien de waarborgen van de 
artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR niet toepasselijk zouden zijn op het zogenaamde admini -
stratief onderzoek, dit dan nog niet belet dat het gebruik van de tijdens dat onderzoek  
afgelegde zelfincriminerende verklaringen in de daarop volgende strafprocedure het recht 
op  een  eerlijk  proces  van  de  betrokkene  kan  aantasten,  wat  het  geval  is  wanneer  de 
betrokkene ertoe gebracht wordt om zelfincriminerende verklaringen af te leggen omdat  
een wettelijke bepaling het weigeren om de gevraagde inlichtingen te verstrekken straf-
baar stelt.
Volgens de eisers I doet de enkele omstandigheid dat de ambtenaar de betrokkene vooraf 
zou hebben verwittigd van zijn zwijgrecht hieraan geen afbreuk, vermits een zwijgrecht  
terwijl de wet een weigering om aan het onderzoek mee te werken strafbaar stelt, immers 
elke efficiëntie mist. 
Het recht op een eerlijk proces,  zoals gewaarborgd door de artikelen 6 EVRM en 14  
IVBPR is, volgens de eisers I, onherstelbaar aangetast wanneer de in die omstandigheden 
afgelegde  zelfincriminerende  verklaringen  gebruikt  worden  ter  ondersteuning  van  een 
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veroordeling, wat het geval is wanneer de belastende verklaringen afgelegd tijdens het  
administratief  onderzoek  aan  de  oorsprong liggen  van  de  eigenlijke  strafvordering  of 
wanneer zij een impact hebben gehad op de verdere bewijsgaring of nog, wanneer zij  
rechtstreeks als bewijs van de ten laste gelegde feiten in aanmerking worden genomen,  
ook al vormt dit niet het enige in aanmerking genomen bewijs.
Het staat vast dat artikel 8, §1, 9° van de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen 
voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt strafbaar stelt "hij die zich verzet tegen  
bezoeken,  inspecties,  inbeslagnemingen,  controles,  monsternemingen  of  verzoeken  om 
inlichtingen of documenten door de in artikel 6 van deze wet bepaalde overheidspersonen 
of die, wetens, onjuiste inlichtingen of documenten verstrekt".
Tevens stelt het bestreden arrest vast dat "de bewijslevering (...) haar oorsprong vindt in 
de bevindingen van het administratief onderzoek". Daarnaast stelt het arrest ook vast dat 
"(...) het bewijs niet enkel op de gegevens van het administratief onderzoek steunt, doch 
ook op de gegevens bekomen tijdens het gerechtelijk onderzoek (...)". 
Uit die vaststellingen, die aantonen dat de eisers I geen andere keuze hadden dan zich bij  
hun administratief verhoor zelf te incrimineren enerzijds en dat de toen afgelegde belas-
tende verklaringen werden gebruikt bij de bewijslevering lastens de eisers I anderzijds, 
vloeit noodzakelijk voort dat, zelfs indien het administratief onderzoek op zich niet door 
een schending van het recht op een eerlijk proces zou zijn aangetast, dit wel het geval is  
voor de daarop volgende strafvervolging. 
Door er anders over te oordelen en om die reden te weigeren de strafvordering onontvan-
kelijk of ongegrond te verklaren, schendt het bestreden arrest volgens de eisers I bijgevolg 
artikel 6.1 van het EVRM en artikel 14.1 IVBPR en miskent het de algemene rechtsbegin-
selen van het recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging.
27. Het vijfde onderdeel is geheel afgeleid uit de vergeefs in het vierde onderdeel aange-
voerde onwettigheid.
Het onderdeel is derhalve niet ontvankelijk.
(...)
33. In een vijfde middel (eerste middel van de aanvullende memorie) voeren de eisers I de 
schending aan van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR en van artikel 779 Gerechtelijk 
Wetboek,  evenals  de  miskenning  van  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  van 
verdediging. Eiseres III voert hetzelfde middel als eerste middel aan.
Volgens de eisers I en eiseres III is, wanneer het rechtscollege niet is samengesteld uit  
dezelfde rechters die ook de vroegere terechtzittingen hebben bijgewoond waarop de zaak 
werd behandeld, de beslissing alleen dan regelmatig gewezen, wanneer het debat voor dat  
rechtscollege volledig wordt hervat.
Volgens de eisers I en eiseres III was het rechtscollege, bij de openbare terechtzitting van 
19 juni 2009, waarop zowel het openbaar ministerie als de beklaagden en de burgerlijke  
partijen werden gehoord, anders samengesteld dan op de latere terechtzittingen en werd,  
ondanks deze gewijzigde samenstelling, het debat niet volledig hernomen, wat een schen-
ding van de aangehaalde verdrags- en wetsbepalingen oplevert evenals een miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
34. Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
"Het vonnis kan enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters. Dezen 
moeten  alle  zittingen  over  de  zaak  bijgewoond  hebben.  Een  en  ander  op  straffe  van 
nietigheid."
Aan de gebeurlijke nietigheid als gevolg van een behandeling door een gewijzigde zetel-
samenstelling kan worden geremedieerd door de debatten ab initio te hernemen voor de  
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nieuwe zetel. 
Het Hof heeft dienaangaande herhaaldelijk beslist dat het feit  dat de debatten ab initio 
voor een anders samengesteld rechtscollege zijn hernomen, niet uitdrukkelijk behoeft te  
worden vermeld, maar kan blijken uit de stukken van de rechtspleging25.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
-  dat  de zetelsamenstelling  vanaf  de terechtzitting van  26  november  2009 tot  aan  de 
uiteindelijke uitspraak op 10 december 2010 steeds dezelfde is geweest, maar verschilt 
van  de  zetelsamenstelling  op de  terechtzitting  van  19  juni  2009,  waarop  het  hof  van  
beroep  de  zaak  in  voortzetting  stelde  naar  de  eerder  genoemde  terechtzitting  van  26 
november 2009. 
- dat op de terechtzitting van 19 juni 2009 verschillende beklaagden werden "vertegen -
woordigd" in hun middelen van verdediging.
- dat het hof van beroep op de openbare terechtzittingen van 26 november 2009 (namid-
dagzitting), 14 januari 2010 (namiddagzitting), 29 april 2010 (namiddagzitting), 30 april  
2010 (voormiddagzitting), 30 april 2010 (namiddagzitting), 6 mei 2010 (namiddagzitting), 
7 mei 2010 (voormiddagzitting), 7 mei 2010 (namiddagzitting), 20 mei 2010 (namiddag-
zitting), 3 juni 2010 (namiddagzitting) en 24 juni 2010 (namiddagzitting voor het sluiten 
van de debatten) het openbaar ministerie, de burgerlijke partijen en de beklaagden heeft  
gehoord. 
- dat op de openbare terechtzitting van 26 november 2009 (namiddagzitting) het openbaar  
ministerie heeft gevorderd, dat voor de eisers I een conclusie werd neergelegd waarvan  
door hun raadsman ter zitting werd meegedeeld dat dit enkel moet gezien worden als een 
grievenschrift tegen het vonnis van de eerste rechter en dat later nog conclusies zouden 
worden neergelegd tijdens de pleidooien, dat tevens voor de eiseres III een conclusie werd 
neergelegd  en  voor  de  eisers  II  een stukkenbundel,  dat  de  zaak in  voortzetting  werd  
gesteld op de openbare terechtzitting van 14 januari 2010 en dat het hof van beroep op die 
zitting de zaak uitstelde naar de terechtzitting van 28 april 2010 om de zaak ten gronde te  
pleiten en dat eveneens vrijdag 29 april 2010, donderdagnamiddag 6 mei 2010, vrijdag 7 
mei 2010 en donderdagnamiddag 10 mei 2010 werden voorzien ter behandeling van de 
zaak ten gronde.
- dat op de openbare terechtzitting van 14 januari 2010 (namiddagzitting) het openbaar  
ministerie een conclusie heeft neergelegd en dat de zaak in voortzetting werd gesteld op  
de terechtzitting van 29 april 2010 teneinde partijen te horen en niet enkel over de even-
tuele excepties maar ook ten gronde.
- dat op de openbare terechtzitting van 29 april 2010 (namiddagzitting) het hof van beroep 
een vraag tot uitstel verwierp op grond, onder meer, van het feit dat op de terechtzitting 
van 26 november 2009 conclusies werden neergelegd voor elk van de eisers, dat het open-
baar ministerie op die terechtzitting vorderde en de zaak in voortzetting werd gesteld op 
de terechtzitting van 30 april 2010, onder meer, om het woord te geven aan de verdedi -
ging van de eisers II.
- dat op de openbare terechtzitting van 30 april 2010 (voormiddagzitting) de raadsman 
van de eisers II stukken heeft neergelegd en heeft gepleit over de straftoemeting en dat de  
zaak in voortzetting werd gesteld op de openbare terechtzitting van 30 april 2010 (namid-
dagzitting).
-  dat  op de openbare terechtzitting van  30 april  2010 (namiddagzitting)  het  openbaar 

25 Cass. 22 maart 1983, AR 7693, AC, 1982-83, nr. 411; 21 okt. 1986, AR 614, AC, 1986-87, nr.108; 
30 mei 1995, AR P.94.0473.N, AC, 1995, nr. 263; 28 okt. 1999, AR C.96.0319.N, AC, 1999, nr. 572; 
7 feb. 2001, AR P.00.1030.F, AC, 2001, nr. 72; 27 okt. 2004, AR P.04.0765.F, AC, 2004, nr. 512; 27 
okt. 2005, AR C.02.0415.N, AC, 2005, nr. 545; 19 april 2007, AR C.06.0481.F, AC, 2007, nr. 192.
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ministerie zijn repliekvordering gegeven heeft op de pleidooien voor de eisers II en heeft 
gevorderd ten aanzien van de eisers I, gelet op het feit dat het verstek voor deze laatsten  
werd gelicht, dat de raadsman van eiseres III voor deze laatste heeft gepleit en dat de zaak 
in voortzetting werd gesteld op de openbare terechtzitting van 6 mei 2010 om het woord  
te geven aan de verdediging van de eisers I.
-  dat  op  de openbare terechtzittingen  van  6 mei  2010 (namiddagzitting),  7  mei  2010 
(voormiddagzitting) en 7 mei 2010 (namiddagzitting) de raadsman van de eisers I heeft  
gepleit en op laatstvermelde zitting ook een conclusie en een stukkenbundel neerlegde. 
-  dat op de openbare terechtzitting van 20 mei  2010 de raadsman van de eisers I  een 
conclusie inzake het horen van getuigen heeft neergelegd en dagvaardingen tot het horen 
van twee getuigen toelichtte, het openbaar ministerie werd gehoord omtrent het horen van 
getuigen en het hof van beroep de beslissing over het verzoek tot het horen van getuigen  
bij de beoordeling ten gronde voegde en de raadsman van de eisers I heeft gepleit.
- dat op de openbare terechtzitting van 3 juni 2010 (namiddagzitting) het openbaar minis-
terie het woord vroeg aangaande de vraag van de raadslieden van de eisers I en eiseres III  
tot voorlegging van overtuigingsstukken ter zitting, de zitting werd geschorst teneinde de 
partijen toe te laten een navolgend proces-verbaal nr. 5356/2010 van 1 juni 2010 in te  
zien, de zitting nogmaals werd geschorst teneinde het openbaar ministerie toe te laten de  
door  de verdediging  van de eisers I  gevraagde  stalen te  laten overbrengen,  en dat  de 
raadsman van de eisers I voor hen heeft gepleit.
- dat op de openbare terechtzitting van 24 juni 2010 de raadsman van de eisers I conclu-
sies en een stukkenbundel heeft neergelegd en de raadslieden van de eisers II een synthe-
seconclusie en een stukkenbundel hebben neergelegd waarna de debatten voor gesloten 
werden verklaard.
Uit  deze  vaststellingen  blijkt  dan  ook  dat  vanaf  de  openbare  terechtzitting  van  26 
november 2009 en gedurende de daarop volgende openbare terechtzittingen het hof van 
beroep in zijn nieuwe samenstelling het openbaar ministerie heeft gehoord in zijn vorde-
ringen,  de  beklaagden  herhaaldelijk  conclusies  en  stukken  hebben  neergelegd,  de 
beklaagden werden gehoord en zich hebben verdedigd, en de zaak ten slotte in beraad 
werd genomen, waaruit volgt dat het gehele debat ab initio voor de nieuw samengestelde  
zetel van het hof van beroep werd hernomen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
53. Het ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering levert geen cassatie-
gronden op.
Conclusie: verwerping van alle cassatieberoepen.

ARREST

(AR P.11.0113.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,  
correctionele kamer, van 10 december 2010.
(...)
Advocaat-generaal  Patrick  Duinslaeger  heeft  op  8  september  2011  een 
schriftelijke conclusie neergelegd. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(...)

Eerste aanvullend middel voor de eisers I en eerste middel voor de eiseres III 
3. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 14.1 IVBPR en 
artikel  779  Gerechtelijk  Wetboek,  evenals  miskenning  van  het  algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest stelt vast dat op 19 juni 
2009 een rechtszitting plaatsvond waarop het openbaar ministerie werd gehoord 
en waarop  ook de partijen,  beklaagden zowel  als  burgerlijke  partijen,  in hun 
middelen  van  verdediging  werden  gehoord;  het  proces-verbaal  van  de 
rechtszitting  van  19  juni  2009  vermeldt  dat  het  hof  van  beroep  alsdan  was 
samengesteld uit de raadsheren Philippe Janssen als waarnemend voorzitter, Bart 
Meganck en Arsène Colpaert; het hof van beroep stelde vervolgens de zaak in 
voortzetting naar de rechtszitting van 26 november 2009; de kamer van het hof 
van beroep was op de rechtszittingen na 19 juni 2009 telkens samengesteld uit de 
raadsheren  Philippe  Janssen  als  waarnemend  voorzitter,  Bart  Meganck  en 
Alexander Allaert  die ook het arrest  hebben gewezen; gelet  op de gewijzigde 
samenstelling  van  de  correctionele  kamer  van  het  hof  van  beroep  na  de 
behandeling op de rechtszitting van 19 juni 2009 kon het debat enkel regelmatig 
worden  voortgezet  en  het  arrest  door  die  gewijzigde  zetel  enkel  regelmatig 
worden gewezen indien het debat volledig werd hervat; uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het debat na de behandeling van de 
zaak op de rechtszitting van 19 juni 2009 volledig werd hernomen zodat het 
arrest dat werd gewezen door rechters van wie niet blijkt dat zij alle zittingen 
waarop de zaak werd behandeld, hebben bijgewoond, nietig is.
4. Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel kan worden 
gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat deze alle zittingen over 
de zaak bijgewoond moeten hebben, een en ander op straffe van nietigheid. 
5.  Het  proces-verbaal  van de rechtszitting van 19 juni 2009 van het  hof van 
beroep vermeldt dat de zetel met name was samengesteld uit "Philippe Janssen,  
raadsheer,  wn. kamervoorzitter,  Arsène Colpaert,  raadsheer en Bart  Meganck, 
raadsheer".
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 26 november 2009 alsook uit de 
processen-verbaal  van alle  daarop  volgende rechtszittingen  blijkt  dat  de  zetel 
toen was samengesteld uit  "Philippe Janssen, raadsheer,  wnd. voorzitter,  Bart 
Meganck, raadsheer en Alexander Allaert, raadsheer" die ook het arrest hebben 
uitgesproken.
6. Uit het arrest blijkt dat het hof van beroep:
- op de rechtszitting van 19 juni 2009 het openbaar ministerie  en de partijen 
"hoorde";
-  het  openbaar  ministerie  op  de  rechtszitting  van  26  november  2009  werd 
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gehoord in zijn vordering en dat het hof van beroep op de rechtszittingen van 26 
november  2009,  14  januari  2010,  29  april  2010,  30  april  2010  (voor-  en 
namiddagzitting), 6 mei 2010, 7 mei 2010 (voor- en namiddagzitting), 20 mei 
2010, 3 juni 2010 en 24 juni 2010 het openbaar ministerie, de op de pagina's 98 
tot  108  van  het  arrest  vermelde  burgerlijke  partijen,  de  eisers  en  de 
belanghebbende derde J. D. heeft gehoord. 
7.  Het  proces-verbaal  van de rechtszitting van 19 juni  2009 van het  hof van 
beroep vermeldt verder dat:
- de eisers werden vertegenwoordigd in hun middelen van verdediging;
-  de  raadslieden  van  de  eisers  werden  "uitgenodigd  te  concluderen  tegen 
navolgende zitting" en de zaak in voortzetting werd gesteld naar de rechtszitting 
van donderdag 26 november 2009. 
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 26 november 2009 blijkt dat:
- het openbaar ministerie heeft gevorderd;
- de raadsman van de eisers I een conclusie heeft neergelegd waarover hij heeft 
meegedeeld dat dit enkel moest gezien worden "als een grievenschrift tegen het 
vonnis van de eerste rechter en dat later nog besluiten zullen worden neergelegd 
tijdens de pleidooien";
- voor de eisers II een stukkenbundel en voor de eiseres III een conclusie werd 
neergelegd; 
- de zaak in voortzetting werd gesteld op de rechtszitting van 14 januari 2010 
teneinde het openbaar ministerie toe te laten een conclusie neer te leggen; 
- het hof van beroep standpunt innam om op die zitting de zaak vervolgens uit te 
stellen naar de rechtszitting van 28 april 2010 "om de zaak ten gronde te pleiten" 
en dat  eveneens 29 april  2010, 6 mei 2010, 7 mei 2010 en 10 mei 2010 als 
rechtszittingen werden "voorzien ter behandeling van de zaak ten gronde".
Uit  het proces-verbaal  van de rechtszitting van 14 januari  2010 blijkt  dat het 
openbaar ministerie een conclusie heeft neergelegd en dat de zaak in voortzetting 
werd gesteld op de rechtszitting van 29 april 2010 "teneinde partijen te horen en 
niet enkel over de eventuele excepties maar ook ten gronde".
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 29 april 2010 blijkt dat het hof 
van beroep een vraag tot uitstel vanwege de eisers I verwierp onder meer op 
grond van de volgende motieven:
- "de zaak werd voor deze instantie, hof van beroep, ingeleid op 19 juni 2009 
alwaar de behandeling werd uitgesteld naar de terechtzitting van 26 november 
2009 teneinde de raadslieden van de [eisers] in staat te stellen om op deze laatste 
zitting conclusies op te maken";
- ter rechtszitting van 26 november 2009 werden conclusies neergelegd voor elk 
van de eisers;
-  ter  rechtszitting  van  14  januari  2010  werd  door  het  openbaar  ministerie 
conclusies neergelegd en werd de zaak in voortzetting gesteld op de rechtszitting 
van 29 april  2010 om de partijen toe te laten hierop eventueel  schriftelijk  te 
repliceren;
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- "geredelijk (mag) aangenomen worden dat alle partijen sedert de inleiding van 
de zaak op 19 juni 2009 voldoende tijd hadden om zich voor te bereiden op een 
mondelinge uiteenzetting van hun verweer en/of argumentatie".
Vervolgens  verliet  de  raadsman  van  de  eisers  I  de  zaal  en  werd  door  het 
openbaar ministerie gevorderd.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 30 april 2010 (voormiddagzitting) 
blijkt dat de raadsman van de eisers I heeft verklaard geen verstek meer te laten 
en heeft gevraagd "wanneer er voor hem pleitduur kan worden voorzien" en dat 
de raadslieden van de eisers II stukken hebben neergelegd en hebben gepleit over 
de grond van de zaak en over de straftoemeting, waarna de zaak in voortzetting 
werd gesteld op de namiddagzitting van 30 april 2010.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van laatstvermelde datum blijkt dat 
het  openbaar  ministerie  zijn  repliekvordering  gegeven heeft  op de pleidooien 
voor de eisers II en heeft gevorderd ten aanzien van de eisers I gelet op het feit  
dat het verstek voor deze laatsten werd gelicht, dat de raadsman van de eiseres  
III voor deze laatste heeft gepleit en dat de zaak in voortzetting werd gesteld op 
de rechtszitting van 6 mei 2010 "om het woord te geven aan de verdediging van 
[de eisers I]".
Uit de processen-verbaal van de rechtszittingen van 6 mei 2010 en 7 mei 2010 
(voor- en namiddagzitting) blijkt dat de raadsman van de eisers I heeft gepleit en 
op  laatstvermelde  rechtszitting  een  conclusie  en  een  stukkenbundel  heeft 
neergelegd. 
Uit  het  proces-verbaal  van  de  rechtszitting  van  20  mei  2010  blijkt  dat  de 
raadsman  van de  eisers  I  een  conclusie  inzake  het  horen  van  getuigen  heeft  
neergelegd en dagvaardingen tot het horen van twee getuigen heeft toegelicht, 
dat  het  openbaar  ministerie  hierover  werd  gehoord,  het  hof  van  beroep  de 
beslissing  daarover  bij  de  beoordeling  ten  gronde  heeft  gevoegd  en  dat  de 
raadsman van de eisers I heeft gepleit.
Uit  het  proces-verbaal  van  de  rechtszitting  van  3  juni  2010  blijkt  dat  het  
openbaar  ministerie  het  woord  heeft  gevraagd  aangaande  de  vraag  van  de 
raadslieden  van  de  eisers  I  en  de  eiseres  III  om  voorlegging  van 
overtuigingsstukken ter rechtszitting, de rechtszitting werd geschorst teneinde de 
partijen toe te laten het navolgend proces-verbaal nr. 5356/2010 van 1 juni 2010 
in te zien en teneinde het openbaar ministerie toe te laten de door de raadsman 
van de eisers I gevraagde stalen te laten overbrengen, en deze laatste voor de 
eisers I heeft gepleit.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 24 juni 2010 blijkt ten slotte dat 
de raadsman van de eisers I conclusies en een stukkenbundel heeft neergelegd en 
dat de raadslieden van de eisers II een syntheseconclusie en een stukkenbundel 
hebben neergelegd waarna het debat gesloten werd verklaard.
8.  Uit  hetgeen  voorafgaat  volgt  dat,  ongeacht  de  gebruikte  bewoordingen, 
eensdeels op de rechtszitting van 19 juni 2009 de partijen uitsluitend gehoord 
werden over het verdere verloop van de rechtspleging, te weten het bepalen van 
de  data  waarop  door  de  partijen  zou  worden  gevorderd  of  verweer  worden 
gevoerd en eventuele conclusies zouden worden neergelegd, en anderdeels dat 
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vanaf  26  november  2009,  datum  vanaf  dewelke  de  zaak  in  haar  geheel 
onafgebroken werd behandeld door de nieuw samengestelde zetel die ook het 
arrest  heeft  gewezen,  het  openbaar  ministerie  heeft  gevorderd,  de  burgerlijke 
partijen en de beklaagden werden gehoord, zich hebben verdedigd en conclusies 
hebben genomen, en de zaak in beraad werd genomen.
Hieruit blijkt dat de zaak volledig werd behandeld door de rechters die het arrest 
hebben gewezen.
Het middel mist feitelijke grondslag.

Eerste middel voor de eisers I 

Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en artikel 
14.1 en 14.3.d IVBPR, evenals miskenning van de algemene rechtsbeginselen 
van  het  recht  op  een  eerlijk  proces  en  van  het  recht  van  verdediging:  de 
appelrechters weigeren ten onrechte de onontvankelijkheid van de strafvordering 
uit te spreken, terwijl vaststaat dat de eisers I tijdens hun vrijheidsberoving op 1 
en 2 juni 1999 zelfincriminerende verklaringen hebben afgelegd zonder dat zij 
zich konden laten bijstaan door een advocaat.
10.  De  onrechtmatigheid  van  het  bewijs  omwille  van  het  afleggen  door  een 
beklaagde,  tijdens  zijn  vrijheidsberoving,  van  zelfincriminerende  verklaringen 
zonder bijstand van een advocaat, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaarheid van 
dit bewijs.
Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het plegen van 
het  misdrijf,  ongeacht  de  wijze  waarop  ze  verder  wordt  uitgeoefend  en 
onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring verloopt.
Voor de feitenrechter kan de beklaagde of de beschuldigde met de bijstand van 
een  advocaat  alle  verklaringen  die  hij  nodig  acht,  afleggen  en  zijn  eerder 
afgelegde verklaringen verduidelijken, vervolledigen of intrekken. Het staat de 
feitenrechter om, in het licht van het geheel  van het proces,  na te gaan of de 
bewijswaarde van alle hem voorgelegde gegevens aangetast is door het enkele 
feit dat bepaalde verklaringen tijdens het onderzoek afgelegd werden zonder de 
bijstand  van een  advocaat  en,  in  voorkomend geval,  te  beslissen tot  de niet-
toelaatbaarheid of de uitsluiting van deze bewijsmiddelen. 
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Vijfde onderdeel 
21.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  149  Grondwet:  het  arrest 
beantwoordt niet het verweer van de eisers II, te weten de medebeklaagden T., 
dat  hun recht  op een  eerlijk  proces  eveneens  werd  miskend doordat  zij  geen 
bijstand konden genieten van een raadsman tijdens hun initiële verhoren door de 
onderzoeksrechter op 7 en 8 juni 1999 en tijdens het verhoor op 21 juni 1999 
toen de eiser II.1 J. T. van zijn vrijheid was beroofd; dit verweer had ook belang 
voor de eisers I vermits het arrest de bewezenverklaring van de telastleggingen C 
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en  D  lastens  de  eisers  I  steunt  op  de  kwestieuze  verklaringen  van  de 
medebeklaagden T.; een eventuele wering van de desbetreffende verhoren van de 
eisers II uit het strafdossier zou de verdediging van de eisers I hebben beïnvloed.
22.  Artikel  149  Grondwet  verplicht  de  rechter  in  strafzaken  niet  alleen  te 
antwoorden op het door de individuele partijen zelf in conclusie voorgedragen 
verweer, maar ook op de conclusie van een medebeklaagde, wanneer daarin een 
verweer  wordt  aangevoerd  dat  ook  dienstig  is  voor  het  oordeel  over  de 
strafvordering tegen een andere beklaagde, op voorwaarde dat deze laatste een 
effectief belang kan hebben bij dit antwoord.
23. Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautieplicht, het  
zwijgrecht en het feit dat niemand kan verplicht worden zichzelf te incrimineren. 
Deze  rechten  gelden  in  personam.  Een  derde  kan  zich  niet  beroepen  op  de 
miskenning  van  die  rechten  betreffende  de  belastende  verklaringen,  afgelegd 
lastens hem door een verdachte of beklaagde die voor hem slechts een getuige is. 
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
recht. 
24. Zelfs wanneer het verweer van de eisers II gegrond zou zijn bevonden en tot 
het weren uit het debat van hun verklaringen zou moeten geleid hebben, zou het 
niet-toelaatbaar verklaren van deze verklaringen enkel betrekking hebben op de 
eisers II, wegens de miskenning van hun persoonlijk recht op een eerlijk proces 
en recht van verdediging.
Het bedoelde verweer van de eisers II kan, ook al ware het gegrond, niet leiden 
tot  het  weren  van  de  verklaringen  die  zij  zonder  bijstand  van  een  advocaat 
aflegden voor de onderzoeksrechter, ten aanzien van de eisers I. 
Het onderdeel is in zoverre bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Tweede middel voor de eisers I

Eerste onderdeel 
25. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en artikel 
14.1 en 14.3.d IVBPR, evenals miskenning van de algemene rechtsbeginselen 
van het  recht  op een  eerlijk  proces,  van het  zwijgrecht  en van het  recht  van 
verdediging:  wordt  de betrokkene  ondervraagd  over  een  feit  dat  strafbaar  is, 
terwijl hij gewezen wordt op de rechten vermeld in artikel 47bis Wetboek van 
Strafvordering  en  dus  ook  op  zijn  zwijgrecht,  terwijl  de  ondervragende 
ambtenaar de bevoegdheid heeft om misdrijven op te sporen en vast te stellen,  
dan moet de betrokkene geacht worden voorwerp te zijn van "vervolging" en 
geniet hij de waarborgen van artikel 6 EVRM, waaronder het recht op bijstand 
van een advocaat; uit de vaststellingen van het arrest kan niet anders dan worden 
afgeleid dat de ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw al 
tijdens het  verhoor van de eiser  I.1  J. V. op 26 maart  1999 en dus a fortiori 
tijdens  het  verhoor  van  30  maart  1999,  de  eisers  I  verdachten  van  strafbare 
feiten,  al  was  het  maar  van  valsheden  in  de  voorgelegde  boeken  en  het 
verstrekken van onjuiste inlichtingen; toch stelt het arrest dat de eisers I tijdens 
het  zogenaamd  administratief  onderzoek  nog  niet  verdacht  werden  van  enig 
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strafbaar feit, zij niet verhoord werden als verdachten en er nog geen sprake was 
van enige strafvervolging, zodat de tijdens dat onderzoek afgenomen verhoren 
niet  onderworpen  waren  aan  de  waarborgen  van  artikel  6  EVRM; het  arrest  
steunt aldus op een totaal onmogelijke gevolgtrekking en geeft  aan het begrip 
"vervolging" een veel te enge draagwijdte.
26.  Artikel  6  EVRM  dat  het  recht  op  een  eerlijk  proces  en  het  recht  van 
verdediging,  waartoe  ook  het  recht  op  bijstand  van  een  advocaat  en  het 
zwijgrecht behoren, waarborgt, is slechts van toepassing op rechtsplegingen die 
het vaststellen van burgerlijke rechten of verplichtingen of het bepalen van de 
gegrondheid van een ingestelde strafvordering tot voorwerp heeft of op eenieder 
die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd.
Hieruit volgt dat het recht op bijstand van een advocaat en het zwijgrecht in al 
zijn aspecten en de daarbij afgeleide rechten waaronder de cautieplicht, slechts 
gelden  vanaf  de  aanvangsfase  van  de  strafvervolging  maar  niet  voor  louter 
administratieve onderzoeken waarbij de verhoorde persoon niet verdacht wordt 
van een misdrijf of niet onder de dreiging van een strafvervolging leeft, maar die 
er  louter  op  gericht  zijn  materiële  vaststellingen  te  doen  met  het  oog  op  de 
naleving van de desbetreffende reglementering.
De enkele voorlezing van de rechten omschreven in artikel 47bis Wetboek van 
Strafvordering vóór dit verhoor, maakt van een louter administratief onderzoek 
geen strafonderzoek. 
27. Of er al dan niet sprake is van een strafvervolging is een feitenkwestie.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter, 
is het niet ontvankelijk.
28. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten en 
omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op 
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
29. De appelrechters stellen vast dat:
-  naar  aanleiding  van  problemen  op  enkele  bedrijven  met  moederdieren, 
broeierijen  en  mestkippen  met  symptomen  die  wezen  op  buikwaterzucht,  de 
ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw op 24, 26 en 30 
maart 1999 een controle uitvoerden bij de gemeenschappelijke leverancier van 
veevoeders, de eiseres III nv Verkest, in het kader van de naleving van de wet 
van  11  juli  1969  betreffende  de  grondstoffen  voor  de  landbouw,  tuinbouw, 
bosbouw en veeteelt (hierna: Wet Grondstoffen Landbouw);
- dergelijke controle ook kan gebeuren los van enig vermoeden van een strafbaar 
feit;
- de controleaanvraag geen melding maakte van dergelijk vermoeden;
-  het  controleonderzoek  erop  gericht  was  de  herkomst  van  de  met  dioxine 
besmette  vetten  te  achterhalen  om zo  verdere  besmetting  van  veevoeders  te 
voorkomen en de volksgezondheid te vrijwaren; 
-  er  op  het  ogenblik  van  het  controleonderzoek  geen  enkel  vermoeden  of 
aanwijzing was dat de eisers I strafbare feiten hadden gepleegd of op enigerlei 
wijze  verantwoordelijk  waren  voor  de  aanwezigheid  van  dioxines  in  het 
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veevoeder;
-  zelfs  het  voorlopig  verslag  van  24  april  1999  van  dokter  Destickere  het 
vermoeden oppert "dat het hier gaat om een zuiver accidenteel voorval";
- de eisers I op 30 maart 1999 samen verhoord werden, wat de administratieve,  
niet-strafrechtelijke aard van het onderzoek beklemtoont;
-  de eisers  I,  als  zij  verkozen te  spreken  in  het  kader  van het  administratief  
onderzoek,  in  beginsel  gehouden  waren  tot  het  verstrekken  van  juiste 
inlichtingen;
- het  feit  dat de eiser I.1  Jan Verkest  op 26 maart  1999 onjuiste inlichtingen 
verstrekte,  een  incident  uitmaakte  van  het  controleonderzoek,  maar  niet  het 
voorwerp ervan was.
Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht dat er 
van 24 tot 30 maart 1999 geen sprake was van een strafvervolging.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)

Vierde onderdeel 
34.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  6.1  EVRM,  artikel  14.1 
IVBPR en artikel 8, §1, 9°, Wet Grondstoffen Landbouw, evenals miskenning 
van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces, het recht 
van verdediging en het zwijgrecht: het zwijgrecht van de eisers I was inefficiënt 
vermits zij ingevolge artikel 8, §1, 9°, Wet Grondstoffen Landbouw, strafbaar 
waren  zowel  wanneer  zij  weigerden  inlichtingen  te  geven  als  wanneer  zij 
verkeerde  inlichtingen  gaven;  het  feit  dat  de eisers  I  gewezen  werden  op de 
rechten, vermeld in artikel 47bis Wetboek van Strafvordering, mededeling die 
niet voldoet aan de cautieplicht als waarborg van het zwijgrecht, doet hieraan 
geen afbreuk. 
35. Artikel 8, §1, 9°, Wet Grondstoffen Landbouw stelt strafbaar "hij die zich 
verzet  tegen  bezoeken,  inspecties,  inbeslagnemingen,  controles, 
monsternemingen of verzoeken om inlichtingen of documenten door de in artikel 
6 van deze wet bepaalde overheidspersonen of die, wetens, onjuiste inlichtingen 
of documenten verstrekt."
De bepaling van artikel 8, §1, 9°, Wet Grondstoffen Landbouw houdt weliswaar 
een medewerkingsplicht voor de gecontroleerde in, maar verplicht hem niet een 
zelfincriminerende verklaring af te leggen. 
Artikel 6 Wet Grondstoffen Landbouw, zoals van toepassing op het ogenblik van 
de thans beoordeelde feiten, geeft onder meer de ambtenaren en beambten van 
het Ministerie van Middenstand en Landbouw, aangeduid door de Minister die 
de  Landbouw onder  zijn  bevoegdheid  heeft,  de bevoegdheid  overtreding  van 
deze wet en van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten op te sporen en 
vast  te  stellen  en  in  dat  kader  fabrieken,  magazijnen,  bergplaatsen,  burelen, 
boten, bedrijfsgebouwen, stallen, stapelhuizen, stations, wagons, voertuigen en 
de in open lucht  gelegen  bedrijven te  betreden,  monsters  te nemen,  zich alle 
inlichtingen,  bescheiden  en  geïnformatiseerde  dragers  van  gegevens  te  doen 
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verstrekken die zij tot het volbrengen van hun opdracht nodig achten, en over te 
gaan  tot  alle  nuttige  vaststellingen,  eventueel  met  de  medewerking  van 
deskundigen, gekozen uit een lijst door de bevoegde Minister opgemaakt.
Het  is  niet  strijdig  met  de  geciteerde  verdragsbepalingen  en  algemene 
rechtsbeginselen dat bepaalde personen deze verrichtingen moeten ondergaan. 
Het  is  evenmin  daarmee  strijdig  dat  ter  gelegenheid  van  een  dergelijke 
onderzoeksverrichting,  een  persoon  vrijwillig  een  zelfs  voor  hem  belastende 
verklaring aflegt. Hij heeft evenwel het recht te zwijgen wanneer hij van oordeel 
is dat hij bij het afleggen van een verklaring verplicht zou worden zichzelf te 
incrimineren. 
Het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Vijfde onderdeel
36. Het onderdeel  voert  schending aan van artikel  6.1 EVRM en artikel  14.1 
IVBPR, evenals miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht op 
een  eerlijk  proces  en van het  recht  van verdediging:  het  recht  op een  eerlijk 
proces is onherstelbaar aangetast wanneer de belastende verklaringen, afgelegd 
tijdens het administratief onderzoek, aan de oorsprong liggen van de eigenlijke 
strafvordering  of  wanneer  zij  een  impact  hebben  gehad  op  de  verdere 
bewijsgaring of nog, wanneer zij rechtstreeks als bewijs van de ten laste gelegde 
feiten  in  aanmerking  worden  genomen,  ook  al  vormt  dit  niet  het  enige  in 
aanmerking  genomen  bewijs;  de  vaststellingen  van  het  arrest  tonen  aan, 
eensdeels, dat de eisers I geen andere keuze hadden dan zichzelf te incrimineren 
bij hun administratief verhoor en, anderdeels, dat de toen afgelegde belastende 
verklaringen werden gebruikt  bij de bewijslevering lastens de eisers I;  daaruit 
vloeit noodzakelijk voort dat, zelfs indien het administratief onderzoek op zich 
niet door een miskenning van het recht op een eerlijk proces zou zijn aangetast,  
dit wel het geval is voor de daarop volgende strafvervolging.
37.  De  bepaling  van  artikel  8,  §1,  9°,  Wet  Grondstoffen  Landbouw  houdt 
weliswaar een medewerkingsplicht voor de gecontroleerde in maar verplicht hem 
niet een zelfincriminerende verklaring af te leggen.
Het onderdeel dat uitgaat van een verkeerde rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)

Dictum
Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

29  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: L. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: C. De Baets, H. Rieder, Gent, H. Geinger en P. Tack, Kortrijk.
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Nr. 652

2° KAMER - 29 november 2011

1º MISDRIJF — DEELNEMING - VEREISTE

2º MISDRIJF — DEELNEMING - VERZUIM TE HANDELEN - POSITIEVE DAAD VAN DEELNEMING 
- VOORWAARDE

3º MISDRIJF — DEELNEMING - PASSIEF BIJWONEN VAN DE UITVOERING - STRAFBARE 
DEELNEMING - VOORWAARDE

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - AANVOERING VAN 
NAUWKEURIG BEPAALDE GRIEVEN - BEROEPSCONCLUSIE - LOUTERE HERNEMING VAN DE CONCLUSIE IN 
EERSTE AANLEG - GEVOLG

1º, 2° en 3° Alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of  
ermee samen gaat kan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf opleveren, maar ook het  
verzuim om te handelen kan een dergelijke positieve daad van deelneming zijn wanneer,  
wegens de ermee gepaard gaande omstandigheden, het bewuste en opzettelijke verzuim  
om te handelen ondubbelzinnig een aansporing betekent tot het plegen van het misdrijf op  
één van de wijzen die in de artikelen 66 en 67 Strafwetboek zijn bepaald; het passieve  
bijwonen van de uitvoering van een misdrijf kan strafbare deelneming opleveren wanneer  
het zich onthouden van enige reactie de uiting is van het opzet om rechtstreeks aan de  
uitvoering mee te werken door bij te dragen tot het mogelijk maken of vergemakkelijken van  
dat misdrijf1.

4º Krachtens artikel 210 Wetboek van Strafvordering wordt de beklaagde in hoger beroep  
gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het vonnis zijn ingebracht; door  
het overleggen voor de appelrechters van een conclusie die een herneming inhoudt van het  
in eerste aanleg gevoerde verweer, worden geen nauwkeurig bepaalde grieven tegen het  
beroepen vonnis ingebracht2.

(R. T. M. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0573.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest  van het hof van beroep te Gent,  
correctionele kamer, van 28 februari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
De  eiser  deed  op  26  mei  2011  deels  afstand  zonder  berusting  van  zijn 
cassatieberoep.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslager heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Cass. 17 dec. 2008, AR P.08.1233.F,  AC, 2008, nr. 737, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH in 
Pas.; Cass. 2 sept. 2009, AR P.09.0391.F, AC, 2009, nr. 467.
2 Cass. 25 nov. 2003, AR P.03.0549.N, AC, 2003, nr. 595; Cass. 19 okt. 2010, AR P.10.0827.N, AC, 
2010, nr. 612.
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Beoordeling
(...)

Middel

Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 en 7 EVRM, de artikelen 
9.1, 14.2 en 15 IVBPR, de artikelen 10, 11, 12, 14 en 149 Grondwet, de artikelen 
66,  67,  392,  398  en  399  Strafwetboek  en  artikel  210  Wetboek  van 
Strafvordering,  alsmede  miskenning  van  het  vermoeden  van  onschuld,  het 
rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf en het legaliteitsbeginsel: 
het arrest verklaart de eiser schuldig op grond van zijn behoren tot de groep, die 
een aanval op de verweerder 1 uitvoerde, en op grond van zijn aanwezigheid 
samen  met  de  verweerder  1;  het  stelde  niet  het  individuele  aandeel  of  de 
individuele bijdrage van de eiser vast; het passief bijwonen van de uitvoering 
van  een  misdrijf  is  niet  strafbaar;  geen  feitelijke  omstandigheden  kunnen het 
oordeel schragen dat de eiser zelf het misdrijf zou hebben uitgevoerd of aan de 
uitvoering rechtstreeks zou hebben meegewerkt.
3.  Artikel  66  Strafwetboek  stelt  deelneming  aan  een  misdaad  of  wanbedrijf 
strafbaar, met name wanneer de beklaagde de misdaad of het wanbedrijf heeft 
uitgevoerd, aan de uitvoering ervan rechtstreeks heeft meegewerkt of, door enige 
daad  tot  de  uitvoering  zodanige  hulp  heeft  verleend  dat  de  misdaad  of  het 
wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd. 
Alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of 
ermee samen gaat kan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf opleveren. Het 
verzuim  om  te  handelen  kan  evenwel  een  dergelijke  positieve  daad  van 
deelneming zijn wanneer, wegens de ermee gepaard gaande omstandigheden, het 
bewuste en opzettelijke verzuim om te handelen ondubbelzinnig een aansporing 
betekent tot het plegen van het misdrijf op één van de wijzen die in de artikelen 
66 en 67 Strafwetboek zijn bepaald. Het passieve bijwonen van de uitvoering 
van een misdrijf kan strafbare deelneming opleveren wanneer het zich onthouden 
van enige reactie de uiting is van het opzet om rechtstreeks aan de uitvoering 
mee te werken door bij te dragen tot het mogelijk maken of vergemakkelijken 
van dat misdrijf.
4. Het arrest oordeelt dat:
- uit het beeldmateriaal een regelrechte massale aanval van de groep jongeren op 
de enkele persoon van de verweerder 1 blijkt, waardoor deze letterlijk onder de 
voet  wordt  gelopen  en  geen  enkele  kans  heeft  om  zich  te  redden  of  te 
verdedigen;
-  de  beelden  van  dit  tweede  luik  van  de  vechtpartij  getuigen  van  een 
gezamenlijke  agressie  van  een  groep  tegen  één  enkel  individu,  waarbij  elke 
deelnemer aan deze charge manifest mede verantwoordelijk is voor de kwetsuren 
die hierdoor aan het slachtoffer worden aangebracht;
- op het beeldmateriaal de eiser (met de witte pet) en een medebeklaagde goed te 
identificeren zijn, waarbij heel duidelijk te zien is dat ook zij in volle vaart recht 
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op het slachtoffer afstormen om dan, na hun doel te hebben bereikt, met de groep 
de vlucht te nemen;
- in de gegeven omstandigheden, wanneer een enkeling letterlijk onder de voet 
wordt gelopen door een frontale charge van een in groep opererende bende, die 
gezamenlijk een aanval ondernemen, en waarbij het slachtoffer dat het mikpunt 
is van deze aanval hierdoor werkelijk geen enkele kans heeft om zich te redden 
of te verdedigen, alle deelnemers van deze groep als mededaders van de slagen 
en verwondingen zijn te beschouwen, waarbij het geen rol meer speelt wie welke 
slagen  of  welke schoppen heeft  toegebracht  of  waar  hij  het  slachtoffer  heeft  
geraakt;
- dat precies door deze overmacht aan het slachtoffer elke mogelijke kans wordt 
ontnomen om zich te onttrekken aan het potentiële gevaar dat hem bedreigt of 
om de  slagen  zelf  te  ontwijken  door  zich  af  te  schermen  of  om zichzelf  te  
verdedigen;
- op het beeldmateriaal heel duidelijk is te zien hoe ook de eiser in volle vaart 
regelrecht  op het slachtoffer toestormt en lang genoeg in het tumult blijft  om 
minstens enkele goedgemikte slagen toe te brengen;
- de eiser duidelijk is te volgen wanneer hij zich daarop, vanuit het tumult in het 
centrum, waar de slagen en schoppen worden toegebracht aan het op de grond 
liggende slachtoffer, naar rechts verplaatst om dan met de rest van de groep mee 
de vlucht te nemen; 
- de eiser op deze beelden op geen enkel moment aandacht heeft voor zijn neef, 
deze  op  geen  enkel  moment  heeft  tegengehouden  of  belet  om  tot  bij  het 
slachtoffer te komen of van het slachtoffer heeft weggetrokken;
- de eiser integendeel duidelijk deelneemt aan de groepsaanval;
- het heel duidelijk is dat de eiser in volle vaart recht op het slachtoffer afstormt 
en dat het zeker niet is om het slachtoffer te helpen of te ontzetten, noch om de 
anderen  tot  bedaren  te  brengen;  de  beelden  getuigen  van  de  gezamenlijke 
agressie  van een groep  tegen  één enkel  individu, waarbij  elke deelnemer aan 
deze charge manifest mede verantwoordelijk is voor de kwetsuren die hierdoor 
aan  het  slachtoffer  worden  toegebracht;  het  daarbij  geen  rol  meer  speelt  wie 
welke slagen of schoppen heeft toegebracht of het slachtoffer heeft geraakt.
Met die redenen stelt het arrest vast dat de eiser niet enkel passief aanwezig was  
in de groep of bij het slachtoffer, maar het misdrijf heeft uitgevoerd of aan de 
uitvoering  ervan  rechtstreeks  heeft  meegewerkt  op  een  van  de  in  artikel  66 
Strafwetboek omschreven wijzen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)

Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 210 
Wetboek  van  Strafvordering:  het  hernemen  van  de  overwegingen  van  het 
beroepen  vonnis  vormt  geen  antwoord  op  de  nauwkeurige  tegen  dit  vonnis 
aangevoerde grieven.
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9. Het arrest oordeelt niet alleen met overname van de redenen van het beroepen 
vonnis. 
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
10. Krachtens artikel  210 Wetboek van Strafvordering wordt de beklaagde in 
hoger beroep gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het vonnis 
zijn ingebracht.
11. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser voor de appelrechters 
een  conclusie  heeft  overgelegd  die  een  herneming  inhoudt  van  het  in  eerste 
aanleg  gevoerde  verweer.  Aldus  werden  geen  nauwkeurig  bepaalde  grieven 
tegen het beroepen vonnis ingebracht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)

Dictum
Het Hof,
Verleent de eiser akte van zijn afstand zonder berusting in de hierboven bepaalde 
mate.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: P.  Hoet  –  Gelijkluidende conclusie: P.  Duinslager,  advocaat-generaal  – 
Advocaat: D. Pattyn, Brugge.

Nr. 653

2° KAMER - 29 november 2011

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 13 - MISDAAD 
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - BEVOEGDE RECHTER

2º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - MISDAAD - 
CORRECTIONALISERING - BEVOEGDE RECHTER

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 13 - MISDAAD 
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - NATUURLIJKE RECHTER

4º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - MISDAAD - 
CORRECTIONALISERING - NATUURLIJKE RECHTER

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - MISDAAD - VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - VORDERING TOT CORRECTIONNALISERING - WAPENGELIJKHEID

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
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GELIJKHEIDSBEGINSEL - MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - 
VERZOENBAARHEID

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
DISCRIMINATIEVERBOD - MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - 
VERZOENBAARHEID

1º en 2° Artikel 2, eerste lid en derde lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, houdt in dat  
wanneer  een  misdaad  wegens  het  bestaan  van  verzachtende  omstandigheden  wordt  
gecorrectionaliseerd zodat er slechts aanleiding is een correctionele straf uit te spreken, de  
natuurlijke rechter voor de beoordeling van het misdrijf niet meer het hof van assisen is,  
maar wel de correctionele rechtbank, bevoegd om correctionele straffen uit te spreken.

3º,  4°,  5°,  6°  en  7°  Uit  het  feit,  enerzijds,  dat  de  correctionalisering  van een misdaad  
wegens verzachtende omstandigheden voortvloeit  uit de wet die op eenieder die zich in  
dezelfde rechtstoestand bevindt op gelijke wijze van toepassing is en wordt toegepast in het  
belang  van de  inverdenkinggestelde  vermits  deze  daardoor  niet  meer  kan veroordeeld  
worden tot  een criminele  straf  en,  anderzijds,  dat  de raadkamer  onaantastbaar en met  
opgave van redenen beoordeelt of er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, waarbij  
de inverdenkinggestelde al zijn verweermiddelen kan laten gelden en waarbij het feit dat het  
openbaar ministerie de correctionalisering vordert  daaraan geen afbreuk doet,  volgt  dat  
wanneer een inverdenkinggestelde aan wie een misdaad ten laste wordt gelegd, naar de  
correctionele rechtbank wordt verwezen wegens het bestaan van verzachtende omstandig-
heden,  dit  geenszins  willekeurig  is  en  het  gelijkheidsbeginsel  noch  de wapengelijkheid  
tussen de partijen in het proces in het gedrang brengt; dergelijke correctionalisering onttrekt  
de inverdenkinggestelde niet aan zijn natuurlijke rechter.

(K. e.a. T. A. e.a.)

ARREST

(AR P.11.0769.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 maart 2011. 
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
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 artikel 6 EVRM, alsmede de artikelen 10, 
11, 13 en 150 Grondwet: de vordering van het openbaar ministerie tot verwijzing 
van de eisers naar de correctionele rechtbank is ongrondwettig; de eisers wordt 
een misdaad ten laste gelegd,  die onder de bevoegdheid valt van het hof van 
assisen;  het  toepassen  van  verzachtende  omstandigheden  om  een  zaak  te 
onttrekken  aan  het  hof  van  assisen  brengt  het  gelijkheidsbeginsel  en  de 
wapengelijkheid  tussen  openbaar  ministerie  en  de  inverdenkinggestelde  in 
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gevaar en geeft  blijk van willekeur;  de Wet Verzachtende Omstandigheden is 
bijgevolg strijdig met de voormelde bepalingen.
Het middel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof:
"Schendt de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden artikel 
6  EVRM  en  artikel  13  Grondwet,  gelezen  in  samenhang  met  artikel  150 
Grondwet, in zover dit artikel het mogelijk maakt dat een onderzoeksgerecht in 
criminele zaken de verwijzing van een verdachte naar de correctionele rechtbank 
kan bevelen, in geval de verdachte er niet mee instemde de beoordeling van de 
telastleggingen aan een jury te ontrekken?"
2. Artikel 150 Grondwet bepaalt dat de jury wordt ingesteld voor, onder meer, 
alle criminele zaken.
Hieruit volgt dat elk misdrijf dat gestraft  is met een criminele straf,  onder de 
bevoegdheid valt van het hof van assisen.
3. De criminele straffen zijn deze bepaald in de artikelen 8 tot 19 Strafwetboek.
4. Artikel 2, eerste lid, van de Wet Verzachtende Omstandigheden bepaalt: "In 
de gevallen waarin er grond mocht zijn om alleen een correctionele straf uit te 
spreken wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning, kan 
de raadkamer bij een met redenen omklede beschikking de verdachte naar  de 
correctionele rechtbank verwijzen." Het derde lid van datzelfde artikel bepaalt de 
gevallen  waarin  de  raadkamer  wegens  verzachtende  omstandigheden  de 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank kan verwijzen.
Dit  houdt  in  dat  wanneer  een misdaad  wegens  het  bestaan  van verzachtende 
omstandigheden wordt gecorrectionaliseerd,  zodat er  slechts aanleiding is een 
correctionele straf uit te spreken, de natuurlijke rechter voor de beoordeling van 
het  misdrijf  niet  meer  het  hof  van  assisen  is,  maar  wel  de  correctionele 
rechtbank, bevoegd om correctionele straffen uit te spreken.
5. Dergelijke correctionalisering vloeit voort uit de wet die op eenieder die zich 
in dezelfde rechtstoestand bevindt op gelijke wijze van toepassing is, en wordt 
toegepast in het belang van de inverdenkinggestelde vermits deze daardoor niet 
meer kan veroordeeld worden tot een criminele straf.
Daarenboven beoordeelt de raadkamer onaantastbaar en met opgave van redenen 
of er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn. De inverdenkinggestelde kan 
desbetreffende al zijn verweermiddelen laten gelden. Het feit dat het openbaar 
ministerie de correctionalisering vordert, doet hieraan geen afbreuk.
6. Hieruit volgt dat wanneer een inverdenkinggestelde aan wie een misdaad ten 
laste gelegd wordt, naar de correctionele rechtbank wordt verwezen wegens het 
bestaan van verzachtende omstandigheden, dit geenszins willekeurig is en het 
gelijkheidsbeginsel noch de wapengelijkheid tussen de partijen in het proces in 
het  gedrang  brengt.  Dergelijke  correctionalisering  onttrekt  de 
inverdenkinggestelde niet aan zijn natuurlijke rechter.
Het middel faalt naar recht.
7. De voorgestelde prejudiciële vraag gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting en 
wordt bijgevolg niet gesteld.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. 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.

29  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: P. Maffei –  Gelijkluidende conclusie: P. Duinslager, advocaat-generaal – 
Advocaat: P. Verpoorten, Turnhout.

Nr. 654

2° KAMER - 29 november 2011

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
67 — ARTIKEL 67TER - DRAAGWIJDTE - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER 
MEE TE DELEN - VERMOEDEN VAN SCHULD VAN ARTIKEL 67BIS - TOEPASSELIJKHEID

Artikel  67ter,  eerste  en  derde  lid,  Wegverkeerswet  verplicht  de  rechtspersoon  en  de  
persoon die het voertuig onder zich heeft om de identiteit van de bestuurder die een inbreuk  
op het Wegverkeersreglement heeft gepleegd, mede te delen maar stelt geen vermoeden  
van schuld in tegen die persoon of tegen de bestuurder; het laat niet toe het vermoeden  
van schuld bepaald bij artikel 67bis Wegverkeerswet tot die persoon of die bestuurder uit te  
breiden1.

(V.)

ARREST

(AR P.11.0794.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Gent van 1 februari 2011.
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 Cass. 14 nov. 2007, AR P.07.1064.F, AC, 2007, nr. 553.
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1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  67bis Wegverkeerswet:  het 
bestreden vonnis verklaart de eiser ten onrechte schuldig op grond van het in het 
vermelde wetsartikel  bepaalde wettelijk vermoeden;  die bepaling is enkel van 
toepassing  op  de  natuurlijke  persoon  op  wiens  naam  het  voertuig  is 
ingeschreven.
2. Artikel 67bis Wegverkeerswet bepaalt: "Wanneer een overtreding van deze 
wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig ingeschreven 
op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de 
overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de 
titularis van de nummerplaat van het voertuig."
Deze bepaling vermeldt enkel de natuurlijke persoon op wiens naam het voertuig 
is  ingeschreven  waarmee  een  overtreding  van  de  Wegverkeerswet  en  zijn 
uitvoeringsbesluiten  is  gepleegd  en  is  bijgevolg  enkel  op  die  persoon  van 
toepassing.
3. Artikel 67ter, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt: "Wanneer een overtreding 
van  deze  wet  en  haar  uitvoeringsbesluiten  is  begaan  met  een  motorvoertuig, 
ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de 
rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de 
bestuurder  op het  ogenblik van de feiten mede te delen of indien zij die niet 
kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft."
Het derde lid van dat artikel bepaalt: "Indien de persoon die het voertuig onder 
zich  heeft,  niet  de  bestuurder  was  op  het  ogenblik  van  de  feiten,  moet  hij 
eveneens (..) de identiteit van de bestuurder meedelen."
4. Deze bepalingen van artikel 67ter verplichten de rechtspersoon en de persoon 
die het  voertuig onder  zich heeft  om de identiteit  van de bestuurder  die  een 
inbreuk  op  het  Wegverkeersreglement  heeft  gepleegd,  mede  te  delen,  maar 
stellen geen vermoeden van schuld in tegen die persoon of tegen de bestuurder. 
Zij  laten  niet  toe  het  vermoeden  van  schuld  bepaald  bij  artikel  67bis 
Wegverkeerswet tot die persoon of die bestuurder uit te breiden.
Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord. 
Het middel is gegrond.
(...)

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde vonnis. 
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Dendermonde, rechtszitting 
houdende in hoger beroep.

29  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: P. Maffei –  Gelijkluidende conclusie: P. Duinslager, advocaat-generaal – 
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Advocaat: A. Cleyman, Dendermonde.

Nr. 655

2° KAMER - 29 november 2011

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
62 - ARTIKEL 62BIS - TEGENWERKING VAN DE OPSPORING EN DE VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN 
- VERBOD - UITRUSTINGEN OF MIDDELEN DIE DE OPSPORING EN VASTSTELLING BEMOEILIJKEN OF 
VERHINDEREN - BEGRIP - OMGEPLOOIDE NUMMERPLAAT - TOEPASSING

Met het verbod "elke uitrusting (...) of elk ander middel (...)" bij zich te hebben om de vast-
stelling van de overtredingen van de Wegverkeerswet en van de reglementen betreffende  
de  politie  over  het  wegverkeer  te  verhinderen  of  te  bemoeilijken,  beoogt  artikel  62bis  
Wegverkeerswet  een allesomvattend verbod,  aangezien die wetsbepaling  geen definitie  
geeft van het begrip "elke uitrusting" en "elk ander middel" zodat die in hun gewone bete-
kenis moeten worden verstaan, dit is als hetgeen gebruikt wordt om een doel te bereiken,  
hier  om de  vaststelling  van overtredingen  van  de Wegverkeerswet  en  de  reglementen  
betreffende de politie over het wegverkeer te verhinderen of te bemoeilijken; het plooien  
van een nummerplaat en van de beugel waarop deze is bevestigd opdat zij niet zou kunnen  
worden gelezen door bevoegde ambtenaren of automatisch werkende toestellen zodat die  
vaststelling onmogelijk wordt, kan dergelijk middel zijn dat de bestuurder van het voertuig  
waarop zij is aangebracht, bij zich heeft. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE T. D.)

ARREST

(AR P.11.0934.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  in  hoger  beroep  van  de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 26 april 2011.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van de eiser I
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van  onder  meer  artikel  62bis 
Wegverkeerswet:  het  bestreden  vonnis  oordeelt  ten  onrechte  dat  het  louter 
manueel omplooien van een nummerplaat geen uitrusting of enig ander middel is 
als  bedoeld  bij  artikel  62bis Wegverkeerswet  waardoor  de  vaststelling  van 
overtredingen van die wet bemoeilijkt of verhinderd wordt daar die wetsbepaling 
enkel  een  externe  uitrusting  of  een  extern  hulpmiddel  beoogt;  de  vermelde 
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wetsbepaling beoogt niet alleen externe uitrustingen of middelen maar ook elk 
ander middel, daarin begrepen het manipuleren van de nummerplaat.
Het  middel  verzoekt  het  Hof  de  volgende  prejudiciële  vraag  aan  het 
Grondwettelijk  Hof  te  stellen:  "Schendt  artikel  62bis Wegverkeerswet  de 
artikelen  10  en  11  Grondwet,  in  die  zin  geïnterpreteerd  dat  het  enkel  van 
toepassing is bij het gebruik van een extern hulpmiddel, doordat het een niet te 
verantwoorden verschil in behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, de 
bestuurders die een externe uitrusting of extern hulpmiddel gebruiken om aan de 
gevolgen van een controle door automatisch werkende toestellen te ontsnappen, 
en, anderzijds, de bestuurders die een kentekenplaat manipuleren en/of plooien, 
zonder gebruik van een externe  uitrusting of een extern hulpmiddel,  teneinde 
eveneens  aan  de  gevolgen  van  een  controle  door  automatisch  werkende 
toestellen te ontsnappen?"
2. Artikel 62bis Wegverkeerswet bepaalt: "Onverminderd de bepalingen van de 
wet  van  30 juli  1979 betreffende de radioberichtgeving  is  het  verboden  elke 
uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze 
wet  en  van  de  reglementen  betreffende  de  politie  over  het  wegverkeer, 
bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen bedoeld in artikel 
62 opspoort, bij zich te hebben."
3.  Met  het  verbod "elke  uitrusting (...)  of elk ander  middel (...)  "  bij  zich te 
hebben om de vaststelling van de overtredingen van de Wegverkeerswet en van 
de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer te verhinderen of te 
bemoeilijken, beoogt artikel 62bis Wegverkeerswet een allesomvattend verbod. 
Die wetsbepaling geeft immers geen definitie van de begrippen "elke uitrusting" 
en  "elk  ander  middel"  zodat  die  in  hun  gewone  betekenis  moeten  worden 
verstaan, dit is als hetgeen gebruikt wordt om een doel te bereiken, hier om de 
vaststelling  van  overtredingen  van  de  Wegverkeerswet  en  de  reglementen 
betreffende de politie over het wegverkeer te verhinderen of te bemoeilijken. Het 
plooien van een nummerplaat en van de beugel waarop deze bevestigd is opdat 
zij niet zou kunnen worden gelezen door bevoegde ambtenaren of automatisch 
werkende  toestellen  zodat  die  vaststelling  onmogelijk  wordt,  kan  dergelijk 
middel zijn dat de bestuurder van het voertuig waarop zij is aangebracht, bij zich 
heeft. Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is in zoverre gegrond. 
4. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, hoeft de prejudiciële vraag niet 
te worden gesteld.
(...)

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser II.
Beveelt  dat  van  dit  arrest  melding  zal  worden  gemaakt  op  de  kant  van  het 
vernietigde vonnis.
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Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser I ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser II in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst  de zaak naar  de correctionele rechtbank te Oudenaarde,  rechtszitting 
houdende in hoger beroep.

29  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: P. Maffei – Gelijkluidende conclusie: P. Duinslager, advocaat-generaal.

Nr. 656

2° KAMER - 29 november 2011

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - HOF VAN BEROEP - WET VAN 
9 JULI 1997 - AANVULLENDE KAMERS - ZITTING IN BURGERLIJKE, FISCALE EN HANDELSZAKEN - 
BEGRIP "BURGERLIJKE ZAKEN" - STRAFZAAK WAARVAN DE BEHANDELING IS BEPERKT TOT DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEVOEGDHEID

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- HOF VAN BEROEP - WET VAN 9 JULI 1997 - AANVULLENDE KAMERS - BEVOEGDHEID

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - HOF VAN BEROEP - WET VAN 9 JULI 
1997 - AANVULLENDE KAMERS - BEVOEGDHEID

4º MISDRIJF — DEELNEMING - VEREISTEN

1º, 2° en 3° Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen  
teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep, waarbij de  
artikelen 102, §2, 106bis en 109ter in het Gerechtelijk Wetboek werden ingevoerd, blijkt dat  
onder het begrip burgerlijke zaken in de zin van artikel 106bis, §1, tweede lid, Gerechtelijk  
Wetboek ook de strafzaken begrepen zijn waarvan de behandeling is beperkt tot de burger-
lijke rechtsvordering1 2.

4º De mededaderschap van artikel 66 Strafwetboek vereist dat de mededader een door de  
wet bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet dat hij daaraan zijn  
medewerking verleent en hij het opzet heeft daaraan zijn medewerking te verlenen; niet is  
vereist dat alle bestanddelen van de misdaad of het wanbedrijf begrepen zijn in de deelne-
mingshandelingen, maar wel is vereist dat de mededader kennis heeft van alle omstandig-
heden die aan de handeling van de hoofddader, het kenmerk van een misdaad of wanbe-
drijf verlenen3.

1 Parl.  St.,  Senaat, 1-490/9 (1996-1997), p.  63: bij  de artikelsgewijze bespreking antwoordde de 
minister van Justitie op de opmerking van een senator die verklaarde "niet te kunnen aanvaarden dat 
drie plaatsvervangende raadsheren in een aanvullende kamer in hoger beroep uitspraak doen over een 
strafzaak" dat "(d)e definitie van de gerechtelijke achterstand (...) zo (is) opgesteld dat er geen straf-
zaken aan de aanvullende kamers zullen worden toebedeeld, behoudens hetgeen de afhandeling van 
de burgerlijke belangen betreft".
2 De artikelen 102, §2, 106bis en 109ter Gerechtelijk Wetboek werden opgeheven door de artikelen 
20, 21 en 22 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), met ingang van 1  
juli 2011.
3 Cass. 22 juni 2004, AR P.03.1620.N, AC, 2004, nr. 344; Cass. 12 sept. 2006, AR P.06.0416.N, AC, 
2006, nr.  406;  Cass.  28 juni 2005, AR P.05.0302.N,  AC,  2005, nr.  379;  Cass.  7 sept.  2005, AR 
P.05.0348.F, AC, 2005, nr. 414.
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(L. e.a. T. D.)

ARREST

(AR P.11.1250.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,  
correctionele kamer, van 6 juni 2011.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiser II voert geen middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING DOOR HET HOF

Beoordeling

Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 102, 
106bis,  321,  321bis en  322 Gerechtelijk  Wetboek en  artikel  4  Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest is gewezen door de 24ste kamer van 
het  hof  van  beroep  te  Gent,  samengesteld  uit  een  raadsheer  en  twee 
plaatsvervangende raadsheren; krachtens de artikelen 102, §2, 106bis en 321bis 
Gerechtelijk Wetboek kunnen de plaatsvervangende raadsheren zitting nemen in 
de speciaal ingestelde aanvullende kamers om de gerechtelijke achterstand weg 
te  werken;  die  bijzondere  kamers  mogen  uitsluitend  burgerlijke,  fiscale  en 
handelszaken  behandelen;  uit  geen  enkel  stuk  blijkt  dat  de  beide 
plaatsvervangende raadsheren hebben gezeteld overeenkomstig artikel 102, §1, 
Gerechtelijk Wetboek; er is geen vermoeden dat uit de enkele aanwezigheid van 
een plaatsvervangende raadsheer volgt dat hij een verhinderd raadsheer vervangt; 
het  arrest  is  bijgevolg  gewezen  door  een  onregelmatig  samengestelde  kamer 
rechtdoende in correctionele zaken met twee plaatsvervangende raadsheren, die 
daar geen deel konden van uitmaken; minstens is het Hof in de onmogelijkheid 
om de regelmatige samenstelling van de kamer te controleren.
2.  Volgens  artikel  1  van  het  koninklijk  besluit  van  6  september  1998  tot 
vaststelling van het bijzonder reglement voor de aanvullende kamers van het hof 
van beroep te Gent is  de vierentwintigste  kamer van dit  hof een aanvullende 
kamer in de zin van de artikelen 102, §2, en 106bis Gerechtelijk Wetboek, zoals 
van toepassing op het ogenblik van het arrest. 
In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 102, §1, 321, 321bis 
en 322 Gerechtelijk Wetboek, faalt het naar recht.
3.  De  artikelen  102,  §2,  106bis en  109ter  Gerechtelijk  Wetboek,  zoals  van 
toepassing op het ogenblik van het arrest, bepalen dat:
-  plaatsvervangende  raadsheren  zitting  houden  in  de  aanvullende  kamers, 
samengesteld overeenkomstig artikel 106bis Gerechtelijk Wetboek;
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- binnen de hoven van beroep aanvullende kamers worden opgericht teneinde de 
gerechtelijke achterstand weg te werken;
- de aanvullende kamers uitsluitend zitting houden in burgerlijke en fiscale zaken 
en in handelszaken;
- voor de aanvullende kamers een bijzonder reglement wordt opgesteld;
- de aanvullende kamers uit ten minste twee plaatsvervangende raadsheren zijn 
samengesteld.
4. Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen 
teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep, 
waarbij  de  voormelde  bepalingen  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  werden 
ingevoerd,  blijkt  dat  onder het  begrip  burgerlijke  zaken in  de zin van artikel 
106bis,  §1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ook de strafzaken begrepen zijn 
waarvan de behandeling is beperkt tot de burgerlijke rechtsvordering.
Het  middel  dat  uitgaat  van  een  andere  rechtsopvatting,  faalt  in  zoverre  naar 
recht.

Tweede middel
5. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek, 
artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek: het arrest veroordeelt ten onrechte de eiser I solidair 
met de eiser II, om de verweerder te vergoeden omdat hij door het verlenen van 
morele steun aan de actie van de eiser II heeft meegewerkt aan de misdrijven van 
lasterlijke aangifte bij de overheid; het stelt immers niet vast dat de eiser I alle 
omstandigheden  kende  en  dus  ook  de  lasterlijke  aantijgingen  vervat  in  de 
klachtbrieven van de eiser  II,  die aan deze feiten het  karakter  geven van het 
misdrijf van lasterlijke aangifte (eerste onderdeel); het vereiste opzet om aan een 
misdrijf mee te werken impliceert de wetenschap in hoofde van de mededader 
dat er zekerheid bestaat over het feit dat een wel bepaald misdrijf zal worden 
gepleegd; het volstaat voor strafbaarheid van de mededader niet dat hij weet dat 
hij door zijn gedrag eventueel kan bijdragen tot een misdrijf en dat hij dit a priori  
aanvaardt; een poging tot deelneming is niet strafbaar; het arrest stelt niet vast 
dat de eiser I zeker was dat de eiser II in zijn klachtbrieven van 5 juli 2006 een 
aangifte zou doen die lasterlijk was (tweede onderdeel).
6. De mededaderschap van artikel 66 Strafwetboek vereist dat de mededader een 
door de wet bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet 
dat hij  daaraan zijn medewerking verleent en hij het opzet  heeft  daaraan zijn 
medewerking te verlenen. Niet is vereist dat alle bestanddelen van de misdaad of 
het wanbedrijf begrepen zijn in de deelnemingshandelingen. Wel is vereist dat de 
mededader kennis heeft van alle omstandigheden die aan de handeling van de 
hoofddader, het kenmerk van een misdaad of wanbedrijf verlenen.
7. Het arrest (p. 6-7) oordeelt dat:
- de eiser I door het verlenen van zijn morele steun aan de actie van de eiser II tot 
de effectieve uitvoering van het misdrijf lasterlijke aangifte bij de overheid heeft 
aangezet en aan de uitvoering ervan heeft meegewerkt;
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- uit de stukken van het strafdossier blijkt dat de eiser I zich niet heeft beperkt tot 
het adviseren van de bij hem klagende burgers van de gemeente Gavere om zich 
voor hun klachten te wenden tot de overheden van de verweerder, maar dat hij  
daadwerkelijk  die  burgers  aanspoorde  om  klacht  neer  te  leggen  tegen  de 
verweerder;
- de eiser I daarbij kwaadwillig handelde en met het opzet aan de verweerder 
nadeel toe te brengen;
-  de  omschrijving  die  door  de  eiser  I  werd  gegeven  van  de  verweerder  de 
persoonlijke vete verraadt van de eiser I tegenover de verweerder, vete die de 
beweegreden vormt voor het kwaadwillig handelen van de eiser I.
Met die redenen, gelezen in hun onderling verband, stelt het arrest in hoofde van 
de  eiser  I  wel  degelijk  de  kennis  vast  van  alle  omstandigheden  die  aan  de 
handeling  van  de  eiser  II  als  hoofddader,  het  kenmerk  van  het  wanbedrijf 
lasterlijke aangifte verlenen en van de wetenschap in hoofde van de eiser I dat de 
eiser II klachtbrieven zou versturen die lasterlijk waren.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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

29  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter: E.  Goethals,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: F.  Van  Volsem  –  Gelijkluidende  conclusie: P.  Duinslager,  advocaat-
generaal – Advocaten: P. Wouters en K. De Mulder, Oudenaarde.

Nr. 657

2° KAMER - 30 november 2011

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDING VAN ZONDER VERGUNNING 
UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN - ONWETTIG GEWESTPLAN - GEVOLG

2º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - INSTANDHOUDING VAN ZONDER VERGUNNING 
UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN - BESTANDDEEL - BESTAAN EN WETTIGHEID VAN EEN GEWESTPLAN

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VASTSTELLING VAN DE 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - VASTSTELLING VAN DE 
OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING VAN DE OVERHEID - 
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BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GEEN BEOORDELING VAN DE OPPORTUNITEIT VAN DE MAATREGEL - 
SCHENDING VAN ARTIKEL 6.1 EVRM

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING VAN DE OVERHEID - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GEEN BEOORDELING VAN DE OPPORTUNITEIT VAN DE MAATREGEL - 
SCHENDING VAN ARTIKEL 6.1 EVRM

1º en 2° De in artikel 155 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw  
en Patrimonium bepaalde herstelmaatregel is van toepassing in het geval van instandhou-
ding van de zonder vergunning uitgevoerde werkzaamheden ; aangezien een vergunning  
vereist is voor elk stuk grond dat moet dienen voor de bouw of plaatsing van één of meer-
dere vaste inrichtingen, ongeacht de bestemming ervan in een gewestplan of gemeentelijk  
plan, maken het bestaan en de wettigheid van dergelijk plan geen bestanddeel uit van het  
misdrijf, noch de noodzakelijke basis voor de sancties of maatregelen wegens de instand-
houding van het misdrijf.

3º en 4° De overschrijding van de redelijke termijn inzake stedenbouw kan niet tot onvermij -
delijk gevolg hebben dat daardoor een toestand, die in strijd is met een goede ruimtelijke  
ordening, een permanent karakter krijgt door ten gunste van de overtreder het recht te doen  
ontstaan om daar blijvend voordeel  uit  te  halen ;  de uitdrukking “zo daartoe aanleiding  
bestaat”, in het tweede lid van artikel 21ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van  
Strafvordering, maakt de uitspraak van teruggave in geval van overschrijding van de rede-
lijke termijn niet facultatief1. (Art. 6.1, EVRM)

5º en 6° De beslissing waarbij de appelrechters oordelen dat het niet aan de rechter staat  
om toezicht uit te oefenen op de opportuniteit van de door de overheid gekozen herstel -
maatregel, schendt artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de  
Mens en de Fundamentele Vrijheden niet, aangezien de keuze van de wijze van herstel  
een beoordeling inhoudt van de ruimtelijke ordening en als dusdanig tot de discretionaire  
bevoegdheid van de bestuurlijke overheid behoort2.

(J. T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1138.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
correctionele kamer, van 23 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  die,  op  de  
strafvordering die tegen de eiser is ingesteld wegens overtreding van artikel 154,  
eerste lid, 3°, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en  

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 657.
2 Zie Cass. 5 juni 2007, AR P.07.0254.F, AC, 2007, nr. 299.
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Patrimonium, uitspraak doet over de schuld en over de straf
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 beslissing die, op de tegen de  
eiser  ingestelde  strafvordering  uitspraak  doet  over  het  door  de  verweerder  
beoogde herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat

Eerste middel
Het arrest wordt verweten dat het niet antwoordt op het verweermiddel waarin 
wordt aangevoerd dat het gewestplan voor het perceel van de eiser in bosgebied,  
onwettig is en dat die onwettigheid zich uitstrekt tot de herstelmaatregel die op 
dat plan steunt.
Enerzijds spreken de appelrechters de eiser vrij van de telastlegging dat hij de 
gewestplannen of gemeentelijke plannen heeft overtreden door het optrekken van 
inrichtingen die onverenigbaar zijn met het karakter van de zone.
Anderzijds  is  de  in  artikel  155  van  het  Waals  Wetboek  van  Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium bepaalde herstelmaatregel met name van 
toepassing  in  het  geval  van  instandhouding  van  de  zonder  vergunning 
uitgevoerde werkzaamheden. Dat middel is bewezen verklaard ten laste van de 
eiser. Aangezien een vergunning vereist is voor elk stuk grond dat moet dienen 
voor de bouw of plaatsing van één of meerdere vaste inrichtingen, los van de 
bestemming ervan in een gewestplan of gemeentelijk plan, maken het bestaan en 
de wettigheid van dergelijk plan geen bestanddeel uit van het misdrijf, noch de 
noodzakelijke basis voor de sancties of maatregelen die de instandhouding van 
het misdrijf met zich meebrengen.
De  appelrechters  dienden  bijgevolg  niet  te  antwoorden  op  het  voormelde 
verweermiddel,  aangezien  het  geen  belang  heeft  voor  de  oplossing  van  het 
geschil of door hun beslissing irrelevant is geworden.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
De eiser  voert  aan  dat,  aangezien  het  hof  van beroep  had  vastgesteld  dat  de 
redelijke termijn is overschreden, het niet langer het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand kon bevelen zoals dat door de gemachtigd ambtenaar 
was gevorderd.
Nadat de appelrechters de voormelde overschrijding hebben vastgesteld, spreken 
zij de veroordeling uit van de eiser bij eenvoudige schuldigverklaring. Het arrest 
bestraft  dus  op  reële  en  meetbare  wijze  de  overdreven  lange  duur  van  de 
rechtspleging.
De appelrechters  waren  niet  verplicht  om daarnaast  nog de vordering van de 
verweerder af te wijzen.
Enerzijds  immers  kan  de  overschrijding  van  de  redelijke  termijn  inzake 
stedenbouw niet tot onvermijdelijk gevolg hebben dat daardoor een toestand, die 
in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, een permanent karakter  krijgt 
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door ten gunste van de overtreder het recht te doen ontstaan om daar blijvend 
voordeel uit te halen.
Anderzijds maakt de uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat", in het tweede 
lid  van  artikel  21ter  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van  Strafvordering,  de 
uitspraak van teruggave in geval van overschrijding van de redelijke termijn niet 
facultatief.
Het  arrest  stelt  vast  dat  de  aanvankelijk  door  de  gemachtigd  ambtenaar 
overwogen regularisatie onmogelijk is gebleken. Het voegt daaraan toe dat de 
door die ambtenaar gevorderde maatregel alleen tot doel heeft om een einde te 
maken  aan  een  toestand  die  een  schending  blijft  uitmaken  van  de 
stedenbouwkundige reglementering.
De appelrechters vermelden aldus de wettige en specifieke redenen waarmee zij 
het  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  vorderen.  Zij  
verantwoorden aldus naar recht hun beslissing om die maatregel niet nietig te 
verklaren  of  af  te  zwakken,  niettegenstaande  de  vaststelling  van  de 
overschrijding van de bij artikel 6.1 van het Verdrag bepaalde redelijke termijn.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

Beide onderdelen samen
De eiser voert aan dat het in strijd is met artikel 6.1 EVRM om de strafrechter 
niet de bevoegdheid toe te kennen om zich uit te spreken over de gepastheid van 
de  door  de  overheid  gekozen  herstelmaatregel,  wat  de  strafrechtelijke  of 
burgerrechtelijke aard van die maatregel ook moge zijn.
Het arrest beslist dat het niet aan de rechter staat om dat toezicht uit te oefenen 
en het rechtvaardigt dit door te preciseren dat de keuze van de wijze van herstel 
een  beoordeling  inhoudt  van  de  ruimtelijke  ordening  en  als  dusdanig  tot  de 
discretionaire bevoegdheid van de bestuurlijke overheid behoort.
Evenmin als het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten waarop 
zij is gegrond, schendt die overweging artikel 6.1 EVRM.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

30  november  2011  –  2°  kamer  –  Voorzitter  en  verslaggever: de  ridder  J.  de  Codt, 
afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende conclusie: D.  Vandermeersch, advocaat-generaal – 
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Advocaat: B. Deltour, Brussel.

Nr. 658

2° KAMER - 30 november 2011

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - GEVOLG - SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK OM 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING - UITVOERING VAN 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - BETWISTING OVER DE VOLLEDIGE UITVOERING ERVAN - 
SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEKSGERECHT - BEOORDELING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOLTOOID GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - SCHORSING VAN DE 
RECHTSPLEGING - UITVOERING VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - BETWISTING OVER DE 
VOLLEDIGE UITVOERING ERVAN - SCHORSING VAN DE RECHTSPLEGING - BEOORDELING

1º De partijen hebben gedurende vijftien dagen vóór de rechtszitting die voor de regeling  
van de rechtspleging is vastgesteld, het recht te verzoeken om bijkomende onderzoekshan-
delingen te stellen ; wanneer een verzoek in die zin binnen de voormelde termijn is inge-
diend, wordt de rechtspleging geschorst in afwachting van de definitieve behandeling van  
het verzoek. (Artt. 61quinquies en 127, §3, Wetboek van Strafvordering)

2º en 3° Wanneer een partij betwist dat de door de onderzoeksmagistraat bevolen bijko-
mende onderzoekshandelingen volledig zijn  uitgevoerd,  dient  het  onderzoeksgerecht  de  
rechtspleging niet te schorsen als het, op grond van een feitelijke beoordeling, van mening  
is dat de aldus vergaarde informatie volstaat om uitspraak te doen over de regeling van de  
rechtspleging zonder dat het recht van verdediging hierdoor wordt miskend.  (Artt. 61quin-
quies en 127, §3, Wetboek van Strafvordering)

(D. T. M e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1164.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest  van het hof van beroep te Luik,  
kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 mei 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser, inverdenkinggestelde
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(...)

2.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  die,  voor  het  
overige, het hoger beroep van de eiser tegen de beschikking tot verwijzing niet  
gegrond verklaart
(...)

Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het de beschikking tot verwijzing niet onwettig 
verklaart, aangezien de raadkamer de rechtspleging had moeten schorsen omdat 
sommige  bijkomende  onderzoekhandelingen  waartoe  de  onderzoeksrechter 
opdracht had gegeven ingevolge eisers verzoek van 27 mei 2010, niet volledig 
waren uitgevoerd op het ogenblik dat dit rechtscollege uitspraak deed.
Krachtens  artikel  127,  §3,  Wetboek  van  Strafvordering,  hebben  de  partijen 
gedurende  vijftien  dagen  vóór  de  rechtszitting  die  voor  de  regeling  van  de 
rechtspleging  is  vastgesteld,  het  recht  te  verzoeken  om  bijkomende 
onderzoekshandelingen  te  verrichten,  overeenkomstig  artikel  61quinquies  van 
voornoemd  wetboek.  Wanneer  een  verzoek  in  die  zin  binnen  de  voormelde 
termijn  is  ingediend,  wordt  de  rechtspleging  geschorst  in  afwachting  van  de 
definitieve behandeling van het verzoek.
Wanneer  een  partij  betwist  dat  de  door  de  onderzoeksmagistraat  bevolen 
bijkomende  onderzoekshandelingen  volledig  zijn  uitgevoerd,  dient  het 
onderzoeksgerecht de rechtspleging niet te schorsen als het, op grond van een 
feitelijke  beoordeling,  van  mening  is  dat  de  aldus  vergaarde  informatie 
voldoende is om uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging zonder 
dat het recht van verdediging hierdoor wordt geschonden.
In  zoverre  het  middel  een  onderzoek  van  feiten  vereist,  wat  niet  tot  de 
bevoegdheid van het Hof behoort, is het niet ontvankelijk.
Door  te  doen  wat  de  raadkamer  had  moeten  doen,  heeft  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  het  door  de  eiser  voorgedragen  verweermiddel 
onderzocht in het licht van de toepassing van de voormelde bepaling.
Zij  heeft  vooreerst  erop  gewezen  dat  de  eiser  via  de  stukken  die  hij  heeft 
neergelegd, de mening leek toegedaan te zijn dat het volledige onderzoek, dat 
een aanvang nam in 2003, diende te worden overgedaan. Zij heeft vervolgens 
geoordeeld  dat  de inwilliging van zijn  verzoek in deze fase de rechtspleging 
nodeloos zou vertragen zonder dat zulks noodzakelijkerwijs een ander licht zou 
werpen op de feiten, en dat het aan de bodemrechter staat om, als daartoe grond 
bestaat, de bewijskracht van de vergaarde gegevens te beoordelen aangezien de 
accumulatie van de door de eiser  beschreven leemten, gesteld dat  die zouden 
vaststaan, de rechtbank tot de mening zouden kunnen brengen dat de zaak op 
oneerlijke wijze behandeld is, en zij hieruit gevolgen zou trekken.
Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...) 
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

30 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
B. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: J.-L. 
Libert, Luik.

Nr. 659

2° KAMER - 30 november 2011

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - MUTUALITEIT DIE IN DE RECHTEN VAN HAAR AANGESLOTENE IS 
GETREDEN - GEEN EINDBESLISSING - GEVOLG

De mutualiteit, als vrijwillig tussengekomen partij, die van de veroordeelde beklaagde en  
zijn  verzekeraar  de  terugbetaling  vordert  van  de  aan  haar  lid  uitbetaalde  vergoeding  
wegens arbeidsongeschiktheid, stelt geen rechtsvordering in die onderscheiden is van de  
vordering van dat lid, in wiens rechten zij is getreden, maar stelt zelf, met een afzonderlijke  
vordering, diens vordering in, zodat het niet definitieve karakter van de beslissing op de  
burgerlijke rechtsvordering van de mutualiteit, ook geldt voor de rechtsvordering van haar  
lid. (Impliciet). (Art. 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

(A. e.a. T. F. e.a.)

(AR P.11.1255.F)

30 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
F.  Roggen  –  Gelijkluidende  conclusie: R.  Loop,  advocaat-generaal  –  Advocaat: J. 
Kirkpatrick.

Nr. 660

2° KAMER - 30 november 2011

1º VREEMDELINGEN - EUROPESE UNIE - ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN - TERUGKEER - 
LIDSTATEN - ILLEGAAL VERBLIJF - SANCTIE - VRIJHEIDSSTRAF - VERBOD - DRAAGWIJDTE

2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN - TERUGKEER - 
LIDSTATEN - VREEMDELINGEN - ILLEGAAL VERBLIJF - SANCTIE - VRIJHEIDSSTRAF - VERBOD - 
DRAAGWIJDTE

1º en 2° Krachtens richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement van 16 december  
2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, zoals zij wordt  
uitgelegd bij arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 april 2011, kan  
een lidstaat  aan een onderdaan van een derde land die  illegaal  op  haar  grondgebied  
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verblijft, geen vrijheidstraf opleggen om de enige reden dat laatstgenoemde in strijd met  
een bevel  om het  grondgebied van die  Staat  binnen een bepaalde termijn te verlaten,  
zonder geldige reden op dat grondgebied aanwezig blijft ; die richtlijn verbiedt evenwel niet  
om in dergelijke sanctie te voorzien na een eerste overtreding van een bevel om het grond-
gebied te verlaten.  (Art.  75, derde lid, Vreemdelingenwet; Richtlijn 2008/115/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 dec. 2008)

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1497.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 
correctionele kamer, van 11 juli 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel
De  eiser,  die  vervolgd  wordt  op  grond  van  artikel  75,  derde  lid, 
Vreemdelingenwet,  betwist  dat  die  bepaling  in  overeenstemming  is  met  de 
richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement van 16 december 2008 over 
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven.
De appelrechters wordt verweten dat zij hem veroordeeld hebben in strijd met 
die  richtlijn,  die  werd  uitgelegd  bij  arrest  van  het  Hof  van  Justitie  van  de 
Europese Unie van 28 april 2011.
Volgens die uitlegging kan een lidstaat aan een onderdaan van een derde land die 
illegaal op haar grondgebied verblijft, geen vrijheidsstraf opleggen om de enige 
reden dat hij in strijd met een bevel om het grondgebied van die Staat binnen een 
bepaalde termijn te verlaten, zonder geldige reden op dat grondgebied verblijft.
Daaruit  volgt  dat  die  richtlijn  niet  verbiedt  om  in  een  dergelijke  sanctie  te  
voorzien na een eerste overtreding van een bevel om het grondgebied te verlaten.
De telastlegging in deze zaak vermeldt het bestaan van een eerdere veroordeling 
van de eiser wegens onwettig verblijf.
De appelrechters die de eiser tot gevangenisstraf veroordelen omdat hij onwettig 
op  het  grondgebied  verbleef  ondanks  een  eerste  veroordeling  om die  reden, 
schenden de richtlijn niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
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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.

30 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
G. Steffens – Gelijkluidende conclusie: R. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: F. Ureel, 
Charleroi.

Nr. 661

2° KAMER - 30 november 2011

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ 
- VERZOEK TOT UITLEVERING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT UITVOERBAARVERKLARING - HOGER 
BEROEP VAN DE PERSOON GEZOCHT MET HET OOG OP UITLEVERING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VERKLAART HOGER BEROEP ONTVANKELIJK - GEEN GROND OM 
HET INTERNATIONAAL AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAAR TE VERKLAREN - BEPERKT CASSATIEBEROEP 
VAN HET OM TEGEN DE BESLISSING OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN HET INTERNATIONAAL 
AANHOUDINGSBEVEL - CASSATIE MET VERWIJZING - GERECHT OP VERWIJZING - ARREST DAT HET 
HOGER BEROEP NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART - MISKENNING VAN DE OMVANG VAN DE CASSATIE EN 
VAN DE VERWIJZING

Wanneer  het  openbaar  ministerie,  met  zijn  beperkt  cassatieberoep,  het  Hof  alleen  de  
beslissing had voorgelegd met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het tegen de eiser  
uitgevaardigd internationaal aanhoudingsbevel, en niet de beslissing betreffende de ontvan-
kelijkheid van diens hoger beroep tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van het  
verzoek tot uitlevering, en het Hof de bestreden beslissing heeft vernietigd met verwijzing,  
miskent de kamer van inbeschuldigingstelling die desalniettemin opnieuw uitspraak doet  
over de ontvankelijkheid van dat hoger beroep, de omvang van de bij het arrest van het Hof  
uitgesproken vernietiging en verwijzing en schendt zij bijgevolg artikel 19, eerste lid, van het  
Gerechtelijk Wetboek1.

2º Conclusie van advocaat-generaal Loop. 

(O.)

ARREST (vertaling)

(AR P.11.1644.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 september 2011, die uitspraak doet op 

1 Zie concl. OM in Pas., 2011, nr. 661.
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verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 19 januari 2011.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Advocaat-generaal  Raymond Loop heeft  op 24 november 2011 een conclusie 
neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 30 november 2011 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel: schending van artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek
Bij arrest van 4 november 2010 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep te Bergen beslist dat het hoger beroep van de eiser tegen de 
beschikking  tot  uitvoerbaarverklaring  van  het  verzoek  tot  uitlevering 
ontvankelijk was, en heeft zij de beslissing van de eerste rechter gewijzigd op 
grond dat de strafvordering volgens de wet van de verzoekende partij verjaard 
was.
Bij akte van 5 november 2010 heeft de procureur-generaal bij dat hof verklaard 
dat hij tegen dat arrest cassatieberoep indient in zoverre het "zegt dat er geen 
grond is om het aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren dat op 12 december 
2006  (lees  24  november  2006)  tegen  [de  eiser]  is  uitgevaardigd  door  de 
voorzitter van het hof van assisen te Elbistan in Turkije".
Bij arrest van 19 januari 2011 heeft het Hof het arrest vernietigd op grond dat het 
artikel  10 Europees Uitleveringsverdrag,  opgemaakt te Parijs op 13 december 
1957,  had  geschonden  en  heeft  het  de  zaak  verwezen  naar  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Brussel.
Bij  arrest  van  22  september  2011  heeft  de  voormelde  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  het  hoger  beroep  van  de  eiser  niet  ontvankelijk 
verklaard.
Uit  de  verklaring  van  cassatieberoep  van  5  november  2010  blijkt  dat  de 
procureur-generaal het Hof alleen de beslissing had voorgelegd met betrekking 
tot  de  tenuitvoerlegging  van  het  tegen  de  eiser  uitgevaardigde  internationaal 
aanhoudingsbevel,  en  niet  de  beslissing  betreffende  de  ontvankelijkheid  van 
diens  hoger  beroep.  Daaruit  volgt  dat  de  op  19  januari  2011  uitgesproken 
vernietiging niet kon slaan op een beslissing die niet aan het toezicht van het Hof 
was voorgelegd en dat die beslissing een eindbeslissing is.
Door  niettemin  opnieuw uitspraak  te  doen  over  de  ontvankelijkheid  van  dat 
hoger beroep, miskent de kamer van inbeschuldigingstelling de omvang van de 
bij  het arrest  van 19 januari  2011 uitgesproken vernietiging en verwijzing en 
schendt zij bijgevolg artikel 19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
Er is geen grond om de middelen van de eiser te onderzoeken daar die niet tot  
vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum
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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  Luik,  kamer  van 
inbeschuldigingstelling.

30 november 2011 – 2° kamer – Voorzitter: F. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
B. Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie: R.  Loop, advocaat-generaal  –  Advocaat: S. 
Benkhelifa, Brussel.
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