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N° 502

3o kamer — 1 oktober 2012
(C.11.0677.N)

1o arTS. — ZiekenhuiS. — ZiekenhuiSgeneeSheer. — afZeTTing. — DringenDe 
reDen. — Begrip. 

2o geneeSkunDe. — aLgemeen. — ZiekenhuiS. — ZiekenhuiSgeneeSheer. 
— afZeTTing. — DringenDe reDen. — Begrip. 

1o en 2o Met een dringende reden in de zin van artikel 125 Ziekenhuiswet, 
dient te worden verstaan een zwaarwichtig feit dat elke verdere samenwer-
king tussen ziekenhuis en ziekenhuisgeneesheer onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakt ; de zwaarwichtigheid van een bepaald feit en de eruit 
voortvloeiende onmiddellijke en definitieve onmogelijkheid verder samen te 
werken kunnen niet worden beïnvloed door de tussenkomst van een later 
feit. (Art. 125 Ziekenhuiswet  (1)) 

(heiLig harTZiekenhuiS roeSeLare menen v.Z.w. T. m.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 28 april 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 juni 2012 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

9. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat met een dringende reden in de zin 
van artikel 125 Ziekenhuiswet, zoals te dezen van toepassing, dient te 
worden verstaan een zwaarwichtig feit dat elke verdere samenwerking 
tussen ziekenhuis en ziekenhuisgeneesheer onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakt. 

10. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de zwaarwichtigheid van een 
bepaald feit en de eruit voortvloeiende onmiddellijke en definitieve 

  (1) Art. 125 Ziekenhuiswet, in de versie zoals van toepassing vóór de coördinatie bij 
KB 10 juli 2008.
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onmogelijkheid verder samen te werken kunnen worden beïnvloed door 
de tussenkomst van een later feit, faalt naar recht.

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

1 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdeling voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en mevr. De Baets.

N° 503

3o kamer — 1 oktober 2012
(C.11.0788.N)

1o erfDienSTBaarheiD. — nieT-voorTDurenDe erfDienSTBaarheiD. — akTe 
van erkenning. — onTSTenTeniS. — gevoLg. — opTreDen van een parTij. — 
geLDing aLS akTe van erkenning. — voorwaarDe. 

2o BewijS. — BurgerLijke Zaken. — BekenTeniS. — erfDienSTBaar-
heiD. — nieT-voorTDurenDe erfDienSTBaarheiD. — akTe van erkenning. — 
onTSTenTeniS. — gevoLg. — opTreDen van een parTij. — geLDing aLS akTe 
van erkenning. — voorwaarDe.

1o en 2o Bij ontstentenis van een akte van erkenning van een niet-voortdu-
rende erfdienstbaarheid, zoals een erfdienstbaarheid van overgang, dient 
het optreden van een partij, om als akte van erkenning te gelden, een beken-
tenis uit te maken die de wil impliceert het bestaan van de erfdienstbaarheid 
te erkennen  (1) en niet louter van een gedogen of van het verlenen van een 
persoonlijk recht. (Artt. 688, derde lid, 691, tweede lid, en 695 BW)

(h. T. S. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Veurne van 23 juni 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 juni 2012 
verwezen naar de derde kamer.

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

  (1) Cass. 1 maart 1990, AR 6954, AC 1989-1990, nr. 395. 
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iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

1. Bij ontstentenis van een akte van erkenning van een niet-voort-
durende erfdienstbaarheid, zoals een erfdienstbaarheid van overgang, 
dient het optreden van een partij, om als akte van erkenning te gelden, 
een bekentenis uit te maken die de wil impliceert het bestaan van de 
erfdienstbaarheid te erkennen en niet louter van een gedogen of van het 
verlenen van een persoonlijk recht.

2. De appelrechters stellen vast dat de eiser heeft verklaard dat hij 
destijds een doorgang heeft gedoogd ten voordele van de toenmalige eigenaars 
van deze achtergelegen woning over zijn eigendom en dat de eiser jarenlang 
ononderbroken een overgang aan zijn buur heeft toegestaan.

3. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de eiser een 
erfdienstbaarheid heeft toegestaan, verantwoorden de appelrechters 
hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

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

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, rechts-

zitting houdende in hoger beroep.

1 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 504

2o kamer — 2 oktober 2012
(P.11.2113.N)

1o SLagen en verwonDingen, DoDen. — opZeTTeLijk ToeBrengen 
van verwonDingen en opZeTTeLijk DoDen. — Zware SLagen. — 
STrafvorDering. — veroorDeLing. — BurgerLijke rechTSvorDering. — 
veroorDeLing ToT SchaDevergoeDing. — TegenSTrijDigheiD. — Begrip.

2o reDenen van De vonniSSen en arreSTen. — geen concLuSie. 
— STrafZaken (geeSTrijke Dranken en Douane en accijnZen inBegrepen). — 
Zware SLagen. — STrafvorDering. — veroorDeLing. — BurgerLijke rechTS-
vorDering. — veroorDeLing ToT SchaDevergoeDing. — TegenSTrijDigheiD. — 
Begrip.

1o en 2o Door tegenstrijdigheid aangetast is de beslissing die, enerzijds, op 
de strafvordering, de beklaagde veroordeelt wegens opzettelijk toebrengen 
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van slagen of verwondingen die een ziekte of een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, en, anderzijds, op 
de burgerlijke rechtsvordering, tot een schadevergoeding veroordeelt wegens 
een blijvende arbeidsongeschiktheid  (1). (Artt. 392, 398, 399 en 400 Straf-
wetboek)

(n. e.a. T. m.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 november 2011.

De eisers 1 en 3 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

De eiser 2 voert geen grieven aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest verklaart de verweerder schuldig aan de feiten van de 
telastleggingen A, B, C, en D. Het verklaart de verweerder niet schuldig 
aan de feiten van de telastlegging E, waarop de eisers hun burgerlijke 
rechtsvorderingen niet hebben gesteund.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen niet 
ontvankelijk.

Tweede middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.3 EVRM, artikel 149 
Grondwet, de artikelen 399 en 400 Strafwetboek en artikel 1382 Burger-
lijk Wetboek : het arrest veroordeelt de eisers 1 en 3 tot schadevergoe-
ding wegens een opgelopen bestendige arbeidsongeschiktheid ; deze 
eisers zijn evenwel niet schuldig verklaard wegens het misdrijf bepaald 
in de artikelen 398 en 400 Strafwetboek.

3. Het arrest oordeelt dat het feit van de telastlegging J bewezen is, 
met name het op 28 mei opzettelijk toebrengen van slagen of verwon-
dingen met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte 
of ongeschiktheid tot het verrichten van een persoonlijke arbeid voor 
gevolg hebben gehad als bedoeld in artikel 399, eerste lid, Strafwetboek. 
Het heeft ten laste van de eisers bijgevolg geen feiten als bedoeld in 
artikel 400, eerste lid, van hetzelfde wetboek bewezen verklaard, zijnde 
slagen en verwondingen met hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij een 
blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, 
hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een 

  (1) Cass. 30 maart 1994, AR P.93.1596.F, AC 1994, nr. 155.
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zware verminking voor gevolg. Vervolgens veroordeelt het arrest de 
eisers 1 en 3 tot de betaling van een schadevergoeding wegens een blij-
vende arbeidsongeschiktheid die het bewezen verklaarde feit van de 
telastlegging nochtans uitsluit. Aldus is de beslissing tegenstrijdig. 

Het middel is in zoverre gegrond.

Eerste middel

Het middel kan niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeft 
bijgevolg geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de schuld van 

de eisers 1 en 3 aan de telastlegging J en hen hoofdelijk veroordeelt tot 
betaling van een schadevergoeding aan de verweerder en in zoverre het 
recht doet over de kosten.

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

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de verweerder tot de helft van de kosten van de cassatie-

beroepen en veroordeelt de eiser 2 tot de overige helft van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

2 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Delbrouck 
(bij de balie te Hasselt) en de heer Brugmans (bij de balie te Hasselt).

N° 505

2o kamer — 2 oktober 2012
(P.12.0143.N)

1o BewijS. — STrafZaken. — BewijSLaST. BeoorDeLingSvrijheiD. — 
BewijSLaST. — arTikeL 870 ger. w. — ToepaSSing.

2o BewijS. — STrafZaken. — BewijSLaST. BeoorDeLingSvrijheiD. — 
BewijSLaST. — arTikeL 1315 B.w. — ToepaSSing.

1o Artikel 870 Gerechtelijk Wetboek is eigen aan de burgerlijke rechtspleging 
en is niet van toepassing in strafzaken  (1).

2o Artikel 1315 Burgerlijk Wetboek betreft het bewijs van de verbintenissen, 
maar is niet van toepassing op het bewijs van een misdrijf  (2).

(D. e.a. T. S.)

  (1) Cass. 8 sept. 2004, AR P.04.0916.F, AC 2004, nr. 394.
  (2) Cass. 23 april 1982, AC 1981-1982, nr. 491.
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2 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mertens (bij de 
balie te Antwerpen).

N° 506

2o kamer — 2 oktober 2012
(P.12.0279.N)

vaLSheiD en geBruik van vaLSe STukken. — vaLSe noTariëLe akTe 
en vaLSe BankaTTeSTen. — ficTieve inBreng. — Begrippen.

De strafrechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar, op grond van de 
regelmatig overgelegde feitelijke gegevens die aan tegenspraak zijn onder-
worpen, of de door de beklaagden opgezette constructie al dan niet werke-
lijke inbrengen in geld realiseert ; hij is daarbij niet gebonden door de 
betekenis van begrippen en feiten in van het strafrecht onderscheiden recht-
stakken  (1).

(a. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 5 januari 2012.

In afzonderlijke memories die aan dit arrest zijn gehecht, voeren de 
beide eisers een gelijkluidend middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

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

Derde onderdeel

8. Het onderdeel voert aan dat uit de vaststelling dat de volstorte 
gelden onmiddellijk na de oprichting of de kapitaalsverhoging terug 
uit de vennootschap werden gehaald, niet kan worden afgeleid dat de 
bankattesten en de notariële akten, in de mate dat deze op de bank-
attesten zijn gebaseerd, zouden zijn aangetast door een intellectuele 
valsheid ; uit de bewoordingen van de wet zelf blijkt dat het bank-
attest strekt tot het bewijs van de deponering van een welbepaald 
bedrag op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in 
oprichting ; de fase van de deponering van de gelden gaat in de tijd 
vooraf aan de oprichting en de kapitaalsverhoging, en derhalve ook 

  (1) Cass. 16 april 1991, RW, 1992-1993, 675.
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aan de fase van de al dan niet vrije beschikking en onderwerping aan 
het ondernemingsrisico van de ingebrachte gelden ; de vaststelling dat 
de vennootschappen, na de oprichting of de kapitaalsverhoging, nooit 
vrij hebben kunnen beschikken over de gelden en dat deze nooit aan 
het ondernemingsrisico zijn onderworpen, laat niet toe te besluiten 
tot een vermomming van de waarheid in de bankattesten, die enkel 
strekken tot bewijs van de aan de oprichting of kapitaalsverhoging 
voorafgaande deponering van gelden op een bepaalde datum op een 
bepaalde rekening. 

9. De rechter oordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar, op grond van 
de regelmatig overgelegde feitelijke gegevens die aan tegenspraak zijn 
onderworpen, of de door de eisers opgezette constructie al dan niet 
werkelijke inbrengen in geld realiseert. Hij is daarbij niet gebonden 
door de betekenis van begrippen en feiten in van het strafrecht onder-
scheiden rechtstakken.

10. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest de bepalingen van 
de artikelen 224, eerste lid, 449, eerste lid en 600 Wetboek van Vennoot-
schappen schendt en in het bijzonder het bewijs door het bankattest van 
de deponering van de ingebrachte gelden miskent, faalt het naar recht.

11. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de onaantastbare 
feitelijke beoordeling door de rechter of vereist het een onderzoek van 
feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

2 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verstraeten 
(bij de balie te Brussel) en de heer Rogier (bij de balie te Tongeren).

N° 507

2o kamer — 3 oktober 2012

(P.12.0700.F)

1o STraf. — geLDBoeTe en opDeciemen. — BeDrag van De geLD-
BoeTe. — reDenen. — eLemenTen eigen aan De perSoon van De BekLaagDe. 
— vermoeDen van onSchuLD.
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2o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 6. — arTikeL 6.2. — vermoeDen van onSchuLD. — geLDBoeTe. — 
BeDrag van De geLDBoeTe. — reDenen. — eLemenTen eigen aan De perSoon 
van De BekLaagDe.

3o STraf. — geLDBoeTe en opDeciemen. — BeDrag van De geLDBoeTe. 
— reDenen. — eLemenTen eigen aan De perSoon van De BekLaagDe. — rechT 
op STiLZwijgen. — STiLZwijgen of onBevreDigenDe verkLaringen van De 
BekLaagDe. — overweLDigenDe BeZwaren. — feiTeLijke vermoeDenS.

4o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 6. — arTikeL 6.2. — vermoeDen van onSchuLD. — geLDBoeTe. — 
BeDrag van De geLDBoeTe. — reDenen. — eLemenTen eigen aan De perSoon 
van De BekLaagDe. — STiLZwijgen of onBevreDigenDe verkLaringen van De 
BekLaagDe. — overweLDigenDe BeZwaren. — feiTeLijke vermoeDenS.

5o rechT van verDeDiging. — STrafZaken. — geLDBoeTe. — BeDrag 
van De geLDBoeTe. — reDenen. — eLemenTen eigen aan De perSoon van 
De BekLaagDe. — STiLZwijgen of onBevreDigenDe verkLaringen van De 
BekLaagDe. — overweLDigenDe BeZwaren. — feiTeLijke vermoeDenS.

6o BewijS. — STrafZaken. — vermoeDenS. — eLemenTen eigen aan De 
perSoon van De BekLaagDe. — STiLZwijgen of onBevreDigenDe verkLaringen 
van De BekLaagDe. — overweLDigenDe BeZwaren. — feiTeLijke vermoeDenS.

1o en 2o Het vermoeden van onschuld belet de rechter niet om bij de bepa-
ling van de strafmaat alle regelmatig verkregen elementen in overweging 
te nemen die eigen zijn aan de persoon van de beklaagde en waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zoals die met betrekking tot 
zijn financiële toestand of de wijze waarop hij zijn inkomsten verwerft of 
uitgeeft  (1).

3o, 4o, 5o en 6o Wanneer de bezwaren ten aanzien van de vervolgde persoon 
overweldigend zijn, miskent de rechter die, bij wijze van feitelijke vermoe-
dens, uit zijn stilzwijgen of onbevredigende verklaringen ongunstige besluiten 
trekt, noch het recht van verdediging noch het vermoeden van onschuld  (2).

(D. e.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 13 maart 2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 26 september 2012 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 3 oktober 2012 heeft afdelingsvoorzitter 
Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 507.
  (2) Zie Hof Mensenrechten, 8 feb. 1996, R.D.P.C., 1996, p. 949, J.L.M.B., 1997, p. 452.
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ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van A. D.

Middel

Het arrest veroordeelt de eiser, in staat van algemene en bijzondere 
herhaling, met name wegens invoer van cannabis bestemd voor de 
verkoop, in het kader van zijn deelneming aan een vereniging. Uit een 
onderzoek van het telefoonverkeer tijdens de drie weken die aan zijn 
aanhouding en de inbeslagneming van de drugs zijn voorafgaan, leidt 
het arrest immers af dat de eiser tijdens die periode actief heeft deelge-
nomen aan een omvangrijke drugshandel tussen Marokko en België, in 
het kader van een zeer gestructureerde vereniging.

Het middel oefent kritiek uit op de motivering van de geldboete en 
voert aan dat het hof van beroep, door zich te baseren op winsten die 
volgens het arrest op onrechtmatige wijze zijn verkregen, eensdeels, het 
vermoeden van onschuld miskent omdat het de eiser de verplichting 
oplegt de herkomst van zijn financiële middelen te verantwoorden en, 
anderdeels, de strafmaat bepaalt op grond van feiten die geen verband 
houden met die welke het bewezen heeft verklaard.

Eerste onderdeel

Eensdeels belet het vermoeden van onschuld de rechter niet om bij 
de bepaling van de strafmaat alle regelmatig verkregen elementen in 
overweging te nemen die eigen zijn aan de persoon van de beklaagde 
en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zoals die 
met betrekking tot zijn financiële toestand of de wijze waarop hij zijn 
inkomsten verwerft of uitgeeft.

Anderdeels, wanneer de bezwaren ten aanzien van de vervolgde 
persoon overweldigend zijn, miskent de rechter die, bij wijze van feite-
lijke vermoedens, uit zijn stilzwijgen of onbevredigende verklaringen 
ongunstige besluiten trekt, noch het recht van verdediging noch het 
vermoeden van onschuld.

Daaruit volgt dat de appelrechters, die zowel de dure levensstijl van de 
eiser hebben vastgesteld die niet in verhouding staat tot zijn inkomsten, 
als het bestaan van belangrijke bewegingen op zijn bankrekeningen 
tijdens de maanden die aan zijn aanhouding zijn voorafgegaan, alsook het 
feit dat hij op het ogenblik van zijn aanhouding 1.354,60 euro op zich had, 
daaruit naar recht kunnen afleiden dat, gelet op de marktwaarde van 
de in beslag genomen drugs, die op 95.000 euro is geraamd, de financiële 
middelen waarvan de eiser de herkomst niet duidelijk kon aantonen, 
alleen afkomstig konden zijn uit winsten die op  onrechtmatige wijze 
zijn verkregen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel voert aan dat de onrechtmatige winsten die het arrest de 
eiser verwijt ter motivering van het bedrag van de geldboete, niet alleen 
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voortkomen uit de feiten die het voorwerp uitmaken van de strafvorde-
ring en die bewezen zijn verklaard.

Het arrest beperkt zich echter niet tot het bewezen verklaren van 
de feiten van invoer van verdovende middelen die op het ogenblik van 
de aanhouding van de eiser zijn vastgesteld. Het veroordeelt hem ook 
wegens een geheel van misdrijven die in de drie weken daarvóór in het 
kader van een omvangrijke internationale drugshandel zijn gepleegd.

In zoverre het onderdeel op een onjuiste interpretatie van het arrest 
berust, mist het feitelijke grondslag.

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 R. S.

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

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

3 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — 
Advocaat : mevr. Grégoire.

N° 508

2o kamer — 3 oktober 2012
(P.12.0709.F)

1o rechTen van De menS. — aLLerLei. — hanDveST van De gronD-
rechTen van De europeSe unie. — ToepaSSingSgeBieD.

2o europeSe unie. — verDragSBepaLingen. — BeginSeLS. — hanD-
veST van De gronDrechTen van De europeSe unie. — ToepaSSingSgeBieD.

3o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 6. — arTikeL 6.1. — rechT op een eerLijke BehanDeLing van De Zaak. 
— BeoorDeLing. — onregeLmaTig verkregen BewijS. — invLoeD.

4o rechT van verDeDiging. — STrafZaken. — rechT op een eerLijke 
BehanDeLing van De Zaak. — BeoorDeLing. — onregeLmaTig verkregen 
BewijS. — invLoeD.

5o BewijS. — STrafZaken. — BewijSvoering. — rechT op een eerLijke 
BehanDeLing van De Zaak. — BeoorDeLing. — onregeLmaTig verkregen 
BewijS. — invLoeD.
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1o en 2o De bepalingen van het Handvest van de Grondrechten van de Euro-
pese Unie zijn alleen voor de Lidstaten bestemd wanneer zij toepassing 
maken van het EU-recht  (1).

3o, 4o en 5o Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt getoetst 
aan de rechtspleging in haar geheel, door na te gaan of het recht van verde-
diging is geëerbiedigd, te onderzoeken of de vervolgde persoon de kans heeft 
gekregen de geloofwaardigheid van het bewijsmateriaal te betwisten en zich 
tegen de aanwending ervan te verzetten, na te gaan of de omstandigheden 
waarin de gegevens ten laste zijn verkregen twijfel rijzen over de geloof-
waardigheid of de juistheid ervan, en door de invloed in te schatten van 
het onregelmatig verkregen bewijsmateriaal op de afloop van de strafvorde-
ring  (2).

(D. T. D. e.a. ; h. e.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 14 maart 2012.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van N. D.

Er is geen aanleiding om de middelen te onderzoeken die voor en 
namens N. D. en M. K. in een memorie worden uiteengezet, aangezien zij 
tegen het bestreden arrest geen cassatieberoep hebben ingesteld en voor 
het Hof geen partij zijn in de zaak. 

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

Eerste middel

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 5 EVRM, dat 
betrekking heeft op de redelijke termijn van een vrijheidsberoving, en 
van artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 
Unie, waarvan de bepalingen voor de Lidstaten enkel van toepassing zijn 
wanneer het recht van de Europese Unie ten uitvoer wordt gebracht, 
faalt het naar recht.

Het arrest, dat vaststelt dat de redelijke termijn bepaald in artikel 6 
van het voormelde Verdrag overschreden is, wordt verweten dat het 
daaruit niet afleidt dat de strafvordering niet ontvankelijk is.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 508.
  (2) Cass. 15 dec. 2010, AR P.10.0914.F, AC 2010, nr. 743.
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Een dergelijke sanctie dringt zich evenwel alleen op wanneer de over-
schrijding tot de onherroepelijke miskenning van het recht van verde-
diging leidt, wat de appelrechters niet vaststellen. Zij oordelen integen-
deel dat de eiser herhaaldelijk door de speurders van bij de aanvang van 
hun onderzoek werd ondervraagd en dat hij voor hen het geheel van de 
gegevens kon tegenspreken waarop de strafvordering is gegrond.

De veroordeling van de eiser door eenvoudige schuldigverklaring is 
aldus naar recht verantwoord, met toepassing van artikel 21ter Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering en zonder dat artikel 6 van 
het Verdrag daardoor geschonden wordt.

Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert de miskenning aan van het vermoeden van onschuld 
en van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, wegens de 
beschouwingen die twee speurders in een proces-verbaal hebben gemaakt.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt beoordeeld op 
grond van de rechtspleging in haar geheel, door na te gaan of het recht 
van verdediging is geëerbiedigd, door te onderzoeken of de vervolgde 
persoon de kans heeft gekregen de authenticiteit van het bewijsmate-
riaal te betwisten en zich tegen het gebruik ervan te verzetten, door 
na te gaan of de omstandigheden waarin de gegevens ten laste zijn 
verkregen twijfel doen rijzen over de geloofwaardigheid of de juistheid 
ervan, en door de invloed in te schatten van het onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal op de afloop van de strafvordering.

Het arrest oordeelt dat de uitlatingen van een speurder, ook al zijn 
ze foutief, kwaadwillig of strafbaar, alleen genomen, de berechting van 
de zaak niet aantasten met een schending van artikel 6 EVRM. Het 
oordeelt verder dat die overweging de politieambtenaren niet ontslaat 
van de verplichting het vermoeden van onschuld te eerbiedigen maar dat 
opmerkingen van speurders die op geen enkel objectief gegeven gegrond 
zijn, geen bewijskracht hebben, zodat zij niet kunnen dienen om tot een 
overtuiging te komen.

Volgens de appelrechters zijn diezelfde overwegingen van de politie 
geen onherroepelijke miskenning van het vermoeden van onschuld, 
aangezien zij de beklaagden het recht niet ontzeggen om al hun verweer-
middelen aan te voeren tegen gegevens zonder bewijskracht. Het arrest 
wijst er ook op dat niet is aangetoond dat de speurders, die niet aan het 
strikte beginsel van onpartijdigheid zijn gehouden, tijdens het onder-
zoek onder leiding van de onderzoeksmagistraat een deloyale of voorin-
genomen houding zouden hebben aangenomen, waardoor de beklaagden 
geen eerlijk proces zouden hebben genoten.

De appelrechters die de gevolgen onderzoeken van het gebrek aan 
objectiviteit dat de speurders ten laste is gelegd, verduidelijken dat 
de eerste speurder slechts de verklaring van een burgerlijke partij had 
overgenomen en de tweede enkel een opzoeking in een woordenboek had 
verricht. Uit die overwegingen heeft het hof van beroep kunnen afleiden 
dat het vermoeden van onschuld niet werd miskend.
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Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van de vier verweerders tegen de eiser

De eiser voert geen bijzonder middel aan.

B. Cassatieberoepen van Y. H. en T. H.

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

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

3 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Rodeyns (bij de balie te Luik).

N° 509

2o kamer — 3 oktober 2012
(P.12.0758.F)

1o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 6. — arTikeL 6.1. — rechT op een eerLijke BehanDeLing van De Zaak. 
— inLichTingen uiT een anDer onDerZoekSDoSSier DaT nieT gevoegD iS. — 
verpLichTing een voLLeDig afSchrifT Te voegen van heT DoSSier DaT nieT Bij 
De rechTer aanhangig iS gemaakT.

2o rechT van verDeDiging. — STrafZaken. — BewijSvoering. — 
inLichTingen uiT een anDer onDerZoekSDoSSier DaT nieT gevoegD iS. — 
verpLichTing een voLLeDig afSchrifT Te voegen van heT DoSSier DaT nieT Bij 
De rechTer aanhangig iS gemaakT.

3o BewijS. — STrafZaken. — BewijSvoering. — LoyaLiTeiT. — rechT op 
een eerLijke BehanDeLing van De Zaak. — rechT van verDeDiging. — inLich-
Tingen uiT een anDer onDerZoekSDoSSier DaT nieT gevoegD iS. — verpLichTing 
een voLLeDig afSchrifT Te voegen van heT DoSSier DaT nieT Bij De rechTer 
aanhangig iS gemaakT.

4o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 6. — arTikeL 6.1. — rechT op een eerLijke BehanDeLing van De Zaak. 
— LoyaLiTeiTSBeginSeL. — inLichTingen uiT een anDer onDerZoekSDoSSier 
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DaT nieT gevoegD iS. — openBaar miniSTerie maakT De keuZe van De STukken 
uiT heT afZonDerLijk DoSSier. — vermoeDen van LoyaLiTeiT.

5o BewijS. — STrafZaken. — BewijSvoering. — openBaar miniSTerie. 
— LoyaLiTeiT. — inLichTingen uiT een anDer onDerZoekSDoSSier DaT nieT 
gevoegD iS - openBaar miniSTerie maakT De keuZe van De STukken uiT heT 
afZonDerLijk DoSSier. — vermoeDen van LoyaLiTeiT.

6o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 6. — arTikeL 6.1. — rechT op een eerLijke BehanDeLing van De Zaak. 
— LoyaLiTeiTSBeginSeL. — inLichTingen uiT een anDer onDerZoekSDoSSier 
DaT nieT gevoegD iS. — voeging van De reLevanTe STukken uiT DaT anDer 
DoSSier. — waarBorg DaT aLLe reLevanTe STukken gevoegD Zijn. — geen 
waarBorg. — gevoLg.

7o BewijS. — STrafZaken. — BewijSvoering. — openBaar miniSTerie. 
— LoyaLiTeiT. — inLichTingen uiT een anDer onDerZoekSDoSSier DaT nieT 
gevoegD iS. — voeging van De reLevanTe STukken uiT DaT anDer DoSSier - 
waarBorg DaT aLLe reLevanTe STukken gevoegD Zijn. — geen waarBorg. — 
gevoLg.

8o STrafvorDering. — onTvankeLijkheiD. — inLichTingen uiT een anDer 
onDerZoekSDoSSier DaT nieT gevoegD iS. — voeging van De reLevanTe STukken 
uiT DaT anDer DoSSier. — waarBorg DaT aLLe reLevanTe STukken gevoegD 
Zijn - geen waarBorg. — nieT-onTvankeLijkheiD van De STrafvorDering.

1o, 2o en 3o Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verplicht 
de rechter niet om het volledig afschrift van een dossier dat niet bij hem 
aanhangig is gemaakt, bij het debat te voegen, alleen omdat de hem voorge-
legde vordering op inlichtingen uit dat ander dossier steunt  (1).

4o en 5o Ofschoon het aan het openbaar ministerie staat om met name elk 
gegeven mee te delen dat invloed kan hebben op de regelmatigheid van het 
bewijsmateriaal of het bestaan van het misdrijf, kan uit het feit alleen dat de 
stukken uit het afzonderlijk dossier daarvan slechts een gedeelte uitmaken, 
niet worden afgeleid dat die verplichting niet werd nageleefd. Het feit dat het 
openbaar ministerie, dat de bewijslast draagt en dat instaat voor het geheim 
van het onderzoek, de keuze van die stukken maakt, kan geen vermoeden 
van deloyaliteit doen ontstaan ten aanzien van het openbaar ministerie (2).

6o, 7o en 8o Hoewel de feitenrechter, door het ontbreken van bepaalde gege-
vens uit het onderzoek, kan oordelen dat het bewijs van het misdrijf niet 
is geleverd of niet op regelmatige wijze is geleverd, is het feit dat de appel-
rechters niet over de garantie beschikken dat alle inlichtingen waarover 
het parket beschikt en die rechtstreeks en op concrete wijze inzicht kunnen 
verschaffen over de bij het hof aanhangig gemaakte feiten, bij het dossier 
van de rechtspleging zijn gevoegd, hoewel de rechtspleging alleen stukken 
bevat waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren, geen 
noodzakelijk vereiste voor een eerlijke behandeling van de zaak en evenmin 
een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de strafvordering (3).

(procureur-generaaL Bij heT hof van Beroep Te Bergen T. L. e.a.)

  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 509.
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arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 30 maart 2012.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neer-
gelegd die op de griffie is ingekomen op 19 september 2012.

Op de rechtszitting van 3 oktober 2012 heeft afdelingsvoorzitter ridder 
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM. Het arrest wordt 
verweten dat het de strafvordering niet ontvankelijk verklaart omdat 
niet gewaarborgd kan worden dat de zaak eerlijk zal worden behandeld, 
op grond dat het hof van beroep en de beklaagden, in tegenstelling tot 
het openbaar ministerie en de speurders, geen inzage hebben gekregen 
van alle stukken van het afzonderlijk dossier waaruit de inlichtingen 
zijn gehaald waarop de strafvordering is gegrond.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak verplicht de rechter 
niet om het volledig afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig 
is gemaakt, bij het debat te voegen, alleen omdat de hem voorgelegde 
vordering op inlichtingen uit dat ander dossier steunt.

Ofschoon het aan het openbaar ministerie staat om met name elk 
gegeven mee te delen dat invloed kan hebben op de regelmatigheid van 
het bewijsmateriaal of het bestaan van het misdrijf, kan uit het feit 
alleen dat de stukken uit het afzonderlijk dossier daarvan slechts een 
gedeelte uitmaken, niet worden afgeleid dat die verplichting niet werd 
nageleefd. Het feit dat het openbaar ministerie, dat de bewijslast draagt 
en die instaat voor het geheim van het onderzoek, de keuze van die 
stukken maakt, kan jegens die partij geen vermoeden van deloyaliteit 
doen ontstaan.

Het arrest beslist dat de strafvordering niet ontvankelijk is omdat 
de loyaliteit van het debat onmogelijk gewaarborgd kan worden. Tot 
staving van die beslissing heeft het hof van beroep verklaard dat het niet 
kan “waarborgen dat alle inlichtingen waarover het parket beschikt en 
die rechtstreeks en op concrete wijze inzicht kunnen verschaffen over 
de bij het hof aanhangig gemaakte feiten, bij het dossier van de rechts-
pleging zijn gevoegd”.

Hoewel de feitenrechter, door het ontbreken van bepaalde gegevens uit 
het onderzoek, kan oordelen dat het bewijs van het misdrijf niet is gele-
verd of niet op regelmatige wijze is geleverd, is de waarborg die de rechts-
pleging volgens het arrest mist, hoewel de rechtspleging alleen stukken 
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bevat waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren, geen 
vereiste inherent aan een eerlijke behandeling van de zaak en evenmin 
een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de strafvordering.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken, daar ze niet 

tot een ruimere vernietiging kunnen leiden.

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

strafvordering die tegen de drie verweerders is ingesteld.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders ieder tot een derde van de kosten van hun 

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

3 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal.

N° 510
1o kamer — 4 oktober 2012

(C.11.0572.F)

auTeurSrechT. — vergoeDing voor heT kopiëren voor eigen geBruik. 
— invoerDerS en inTracommunauTaire aankoperS Die noch excLuSief noch 
grooThanDeLaar Zijn. — opeiSBaarheiD. — voorwaarDe.

De vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik is verschuldigd door 
de intracommunautaire aankoper die noch exclusief noch groothandelaar 
is, zelfs als zijn hoofdactiviteit niet erin bestaat de litigieuze apparaten of 
dragers ter beschikking te stellen van particulieren. (Art. 55, tweede en 
derde lid, Auteurswet 1994 ; Artt. 1, 11o, 12o en 13o, en 3, §§ 1 en 3, KB 
28 maart 1996)

(auviBeL B.v. in De vorm van een cvBa T. T.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 21 december 2010.

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

ii. caSSaTiemiDDeL

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
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iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Het middel

Eerste onderdeel

Volgens artikel 55, tweede lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende 
het auteursrecht en de naburige rechten, wordt de vergoeding voor het 
kopiëren voor eigen gebruik betaald door de fabrikant, de intracommu-
nautaire invoerder of aankoper van dragers die gebruikt kunnen worden 
voor het reproduceren van geluidswerken en audiovisuele werken dan 
wel van apparaten waarmee de reproductie mogelijk wordt op de datum 
waarop die dragers en die apparaten op het nationale grondgebied in de 
handel worden gebracht.

Luidens het derde lid van dat artikel bepaalt de Koning de nadere 
regels met betrekking tot de inning, de verdeling van en de controle op 
de vergoeding, alsmede het tijdstip waarop die vergoeding is verschul-
digd.

Artikel 1, 11o, 12o en 13o, van het koninklijk besluit van 28 maart 1996 
betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik 
voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fono-
grammen en van audiovisuele werken onderscheidt drie categorieën van 
invoerders en communautaire aankopers : de exclusieve invoerders en 
intracommunautaire aankopers, die op het nationale grondgebied een 
exclusief recht hebben voor de verspreiding van dragers en apparaten, 
de als groothandelaar aangemerkte invoerders en intracommunautaire 
aankopers, van wie de hoofdactiviteit erin bestaat dragers en apparaten 
ter beschikking te stellen van andere verdelers, en de andere invoerders 
en intracommunautaire aankopers, die noch exclusief, noch groothan-
delaar zijn.

Volgens artikel 3, § 1 en 3, van dat koninklijk besluit, is de vergoeding 
voor het kopiëren voor eigen gebruik verschuldigd op het ogenblik dat 
het apparaat of de drager op het nationale grondgebied in de handel 
wordt gebracht, wat, voor de andere intracommunautaire invoerders 
en aankopers, overeenstemt met de invoer en de intracommunautaire 
aankoop van één of meer dragers of apparaten.

Uit het onderling verband tussen die teksten volgt dat de vergoeding 
voor het kopiëren voor eigen gebruik verschuldigd is door de intracom-
munautaire aankoper die noch exclusief noch een als groothandelaar 
aangemerkte aankoper is, zelfs als zijn hoofdactiviteit niet erin bestaat 
de litigieuze apparaten of dragers ter beschikking te stellen van parti-
culieren.

Met de vermelding dat artikel 1, 13o, van het koninklijk besluit van 
28 maart 1996, erop wijst dat de andere invoerders en intracommunau-
taire aankopers “een restcategorie vormen die in werkelijkheid bestaat 
uit de invoerders en de intracommunautaire aankopers welke niet 
exclusief zijn en van wie de hoofdactiviteit erin bestaat apparaten of 
dragers ter beschikking te stellen van particulieren”, heeft het verslag 
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aan de Koning niet tot doel elke intracommunautaire aankoper die deze 
activiteit niet als een hoofdactiviteit uitoefent, van de toepassing van 
dat koninklijk besluit uit te sluiten.

Het arrest stelt vast dat de verweerder lege dvd’s op de internetsite 
“ebay” te koop heeft aangeboden, dat niet wordt aangevoerd dat hij 
fabrikant of invoerder is, en dat hij geen exclusieve intracommunau-
taire aankoper of groothandelaar is.

Het arrest beslist dat de verweerder “de bijdrage op de vergoeding voor 
het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunste-
naars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken 
dus alleen maar verschuldigd kan zijn indien hij een intracommunau-
tair aankoper van derde categorie (“andere”, restcategorie) is”, dat “het 
verslag aan de Koning de derde categorie als volgt omschrijft : zij (van 
wie de hoofdactiviteit erin bestaat apparaten of dragers ter beschikking 
te stellen van particulieren)”, dat “een van de voorwaarden die vervuld 
moeten worden om die vergoeding verschuldigd te zijn, dus erin bestaat 
dat dit zijn hoofdactiviteit moet zijn” en dat de eiseres “niet aantoont 
[…] dat de hoofdactiviteit van [de verweerder] bestond in de verkoop van 
de dragers”.

Het arrest verantwoordt aldus niet naar recht zijn beslissing dat de 
verweerder de door de eiseres gevorderde vergoeding voor het kopiëren 
voor eigen gebruik niet verschuldigd is.

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 feiten-

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

4 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Ommeslaghe.

N° 511

1o kamer — 4 oktober 2012
(C.11.0620.F)

1o gronDweT. — gronDweT 1994 (art. 100 tot einde). — arTikeL 159. — 
rechTerLijke machT. — opDrachT.

2o machTen. — rechTerLijke machT. — gronDweT 1994. — arTikeL 159. 
— rechTerLijke machT. — opDrachT.

3o weTTen. DecreTen. orDonnanTieS. BeSLuiTen. — weTTigheiD 
van BeSLuiTen en verorDeningen. — circuLaire van een DirecTeur-
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generaaL in naam van De miniSTer van financiën. — aarD. — aDvieS van 
De afDeLing weTgeving van De raaD van STaTe. — verpLichTing voor De 
miniSTer.

4o TakS. — BeLaSTing over De ToegevoegDe waarDe. — circuLaire van een 
DirecTeur-generaaL in naam van De miniSTer van financiën. — aarD. — 
aDvieS van De afDeLing weTgeving van De raaD van STaTe. — verpLichTing 
voor De miniSTer.

5o weTTen. DecreTen. orDonnanTieS. BeSLuiTen. — weTTigheiD 
van BeSLuiTen en verorDeningen. — circuLaire van een DirecTeur-
generaaL in naam van De miniSTer van financiën. — aarD. — aDvieS van De 
afDeLing weTgeving van De raaD van STaTe. — SuBSTanTieeL vormvereiSTe. 
— nieT-naLeving. — gevoLg.

6o BeLaSTing over De ToegevoegDe waarDe. — circuLaire van 
een DirecTeur-generaaL in naam van De miniSTer van financiën. — aarD. — 
aDvieS van De afDeLing weTgeving van De raaD van STaTe. — SuBSTanTieeL 
vormvereiSTe. — nieT-naLeving. — gevoLg.

1o en 2o Elk rechtsprekend orgaan heeft de bevoegdheid en de plicht om na 
te gaan of de beslissingen waarvan de toepassing betwist wordt, overeen-
stemmen met de wet. (Art. 159 Grondwet)

3o en 4o De circulaire nr. 29 van 25 november 1975, die door de directeur-gene-
raal in naam van de minister van Financiën is uitgevaardigd ter aanvulling 
van het koninklijk besluit van 7 november 1975, dat het koninklijk besluit 
nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de 
toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt en waarvan 
de bepalingen een normatief karakter hebben, heeft een verordenende draag-
wijdte ; de minister was dus verplicht, buiten het geval van dringende nood-
zakelijkheid, om die circulaire aan het advies van de afdeling wetgeving van 
de Raad van State te onderwerpen. (Art. 3, § 1, Wet Raad van State)

5o en 6o De niet-naleving van het substantiële vormvereiste dat bestaat in de 
verplichting om het advies van de Raad van State in te winnen, zonder dat 
de dringende noodzakelijkheid werd aangevoerd, leidt tot de onwettigheid 
van de circulaire met verordenende draagwijdte die de rechter heeft toege-
past. (Art. 3, § 1, Wet Raad van State)

(j. T. BeLgiSche STaaT, miniSTer van financiën)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 oktober 2010 van 
het hof van beroep te Luik.

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

ii. caSSaTiemiDDeL

De eiser voert een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 159 Grondwet ;
— artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 

1973, zoals het van kracht was vóór de vervanging ervan bij de wet van 9 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen ;

— artikel 45, § 1, 1o, Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde, zoals 
het van kracht was vóór en na de wijziging ervan bij de wet van 28 december 1992, 
en artikel 49 van datzelfde wetboek, zoals het van kracht was vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 27 december 1977 ;

— artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met 
betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de 
toegevoegde waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het 
koninklijk besluit van 7 november 1975 ;

— algemeen rechtsbeginsel, dat met name is vastgelegd in artikel 159 Grondwet, 
en volgens hetwelk de rechter geen akte of verordening kan toepassen die een 
hogere bepaling schendt.

Aangevochten beslissingen

Het arrest beslist, bij hervorming van het beroepen vonnis, dat de eiser zijn 
recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde op het bedrag van 
de factuur van 9 april 1991 betreffende de verkoop van het litigieuze voertuig aan 
de vennootschap Eurolease Factor niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend, zodat zijn 
recht is vervallen, en beslist derhalve dat het litigieuze dwangbevel wordt beves-
tigd tot beloop van een bedrag van 21.678,29 euro (874.500 frank) aan verschuldigde 
belastingen, te vermeerderen met een interest van 0,8 pct. per maand vertra-
ging vanaf 21 januari 1992, en tot beloop van een verschuldigde geldboete van 
2.167,83 euro (87.450 frank), te vermeerderen met de moratoire interest te rekenen 
van de kennisgeving of de betekening van dit dwangbevel, om alle redenen die hier 
als volledig weergegeven worden beschouwd en met name om de volgende redenen :

 “Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 3 [van 10 december 1969 met betrek-
king tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toege-
voegde waarde], zoals het destijds van toepassing was, bepaalde :

“§ 1. De belastingplichtige oefent zijn recht op aftrek globaal uit door op het 
totaalbedrag van de belasting verschuldigd voor een aangiftetijdvak, het totaal-
bedrag toe te rekenen van de belasting waarvoor het recht op aftrek tijdens 
hetzelfde tijdvak is ontstaan en uitgeoefend kan worden krachtens artikel 3.

Wanneer de formaliteiten waaraan het uitoefenen van het recht op aftrek onder-
worpen is, niet tijdig worden vervuld en, in het bijzonder, wanneer de in artikel 3, 
§ 1, 1o, bedoelde factuur werd uitgereikt na het verstrijken van de termijn voor-
geschreven door [artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 
1969], wordt dat recht, op voorwaarde dat sinds het ontstaan ervan niet meer dan 
twee jaar zijn verlopen, uitgeoefend in de aangifte met betrekking tot het tijdvak 
waarin de formaliteiten worden vervuld.

§ 2. Wanneer de belastingplichtige zijn recht op aftrek niet heeft uitgeoefend 
overeenkomstig § 1, kan hij het nog uitoefenen binnen vijf jaar te rekenen vanaf 
het tijdstip waarop het recht van aftrek is ontstaan. Door of vanwege de Minister 
van Financiën wordt de wijze bepaald waarop in dat geval de aftrek plaatsheeft”.

De ministeriële circulaire 29/1975 van 25 november 1975 verduidelijkt als volgt 
de voorwaarden voor de laattijdige aftrek van de belasting over de toegevoegde 
waarde :

“5. Het recht op aftrek dat niet werd uitgeoefend overeenkomstig de nrs.2 
(onmiddellijke aftrek) of 4 (aftrek binnen twee jaar), kan nog, op de hierna 
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bepaalde wijze, worden uitgeoefend binnen vijf jaar te rekenen vanaf het tijdstip 
waarop het is ontstaan.

6. In het geval bedoeld onder nr. 5 moet de belastingplichtige een schriftelijke 
aanvraag indienen bij het hoofd van het controlekantoor waaronder hij ressor-
teert. Deze aanvraag moet, naast naam, adres en btw-identificatienummer van de 
belastingplichtige, alle elementen bevatten die het recht op aftrek staven. Inzon-
derheid dienen te worden vermeld : beknopte omschrijving van de ontvangen 
goederen of diensten, bedrag van de ervan geheven btw, bedrag waarvan de aftrek 
wordt gevraagd, tijdstip van het ontstaan van het recht op aftrek, verwijzing 
naar de factuur, of het daarmee gelijkstaand stuk, of naar het invoerdocument 
(datum van het stuk, inschrijvingsnummer in het boek voor inkomende facturen, 
maand waarin de inschrijving gebeurde). In die aanvraag dient de belastingplich-
tige bovendien uitdrukkelijk te verklaren dat de aftrek waarop de vraag betrek-
king heeft nog niet eerder werd verricht. De aanvraag die binnen vijf jaar te 
rekenen vanaf het tijdstip waarop het recht op aftrek is ontstaan wordt inge-
diend, geldt als uitoefening van het recht op aftrek in de zin van artikel 4, § 2, van 
het koninklijk besluit nr. 3.

7. De aftrek kan slechts effectief plaatshebben nadat de bevoegde hoofdcontro-
leur de aanvraag heeft onderzocht en hij de belastingplichtige bij een bijzondere 
beslissing heeft gemachtigd het bedrag van de aftrekbare belasting op te nemen 
in het vak herzieningen (kader IV, C, d)”.

Volgens (de eiser) heeft hij zijn recht op aftrek uitgeoefend in het antwoord van 
5 oktober 1992 van zijn raadsman op de regularisatiestaat die hem op 16 september 
1992 was toegestuurd.

Die brief wijst erop dat [de eiser] vergeten is de belasting over de toegevoegde 
waarde te betalen, “die, in zijn ogen, een heel ander bedrag vertegenwoordigt, 
te weten de belasting van 33 pct. over de toegevoegde waarde van 100.000 frank”, 
dat voormeld standpunt herhaald wordt (op een gedeeltelijk onjuiste wijze, daar 
het bedrag van 100.000 frank, in de versie [van de eiser], de grondslag en niet het 
bedrag van de belasting is) in de brief van 7 juni 1993 aan de minister van Finan-
ciën.

Noch die brieven noch het verzet tegen het dwangbevel zijn btw-aangiften in 
de zin van artikel 4, § 1, van het voormelde koninklijk besluit nr. 3 of zijn een 
schriftelijke aanvraag zoals bepaald in de ministeriële circulaire 29/1975 van 
25 november 1975.

(De eiser) heeft zijn recht op aftrek dus niet binnen de bij wet gestelde termijnen 
en vormen uitgeoefend en dat recht is dus vervallen.

Het middel is bijgevolg gegrond”.

Grieven

Krachtens artikel 159 Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten alleen toe voor zoverre zij met de wetten 
overeenstemmen.

De rechter kan immers geen rechtsnorm toepassen die een hogere bepaling 
schendt.

Artikel 3 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, bepaalde, vóór de vervanging ervan door artikel 18 van de gewone wet van 
9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat “buiten de gevallen van 
hoogdringendheid en de ontwerpen van begrotingswetten uitgezonderd, de minis-
ters aan het beredeneerd advies van de afdeling de tekst van alle voorontwerpen 
van wetten of van organieke en reglementaire uitvoeringsbesluiten onderwerpen. 
Het advies wordt gehecht aan de memorie van toelichting van de wetsontwerpen, 
alsmede aan de verslagen aan de Koning”.
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De raadpleging van de afdeling wetgeving vormt een substantieel vormvereiste 
dat van toepassing is op bepalingen met een verordenende draagwijdte. Dat is het 
geval wanneer ze algemene regels bevatten die van toepassing zijn op alle burgers 
of op een categorie burgers.

Het arrest past te dezen de circulaire nr. 29 toe, die op 25 november 1975 in naam 
van de minister van Financiën is goedgekeurd door algemeen directeur A. B.

Artikel 45, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
bepaalde, vóór de wijziging ervan door de wet van 28 december 1992 :

 “Op de belasting die hij verschuldigd is ter zake van de door hem verrichte 
leveringen en diensten mag de belastingplichtige in aftrek brengen de belasting 
geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten en van de door 
hem ingevoerde goederen, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor 
het verrichten van handelingen onderworpen aan de belasting”.

Na de wijziging door de wet van 28 december 1992 bepaalde artikel 45, § 1, 1o, van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde :

 “Op de belasting die hij verschuldigd is, mag elke belastingplichtige in aftrek 
brengen de belasting geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende 
diensten, van de door hem ingevoerde goederen en de door hem verrichte intra-
communautaire verwervingen van goederen, in de mate dat hij die goederen en 
diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen”.

Artikel 49 van hetzelfde wetboek bepaalde, na de wijziging ervan door de wet 
van 27 december 1977 :

 “De Koning regelt de toepassing van de artikelen 45 tot 48 door onder meer te 
bepalen :

1o het tijdstip waarop het recht op aftrek ontstaat ;
2o de termijnen waarbinnen en de regelen volgens welke de aftrek plaatsheeft, 

berekend wordt en herzien wordt”.
Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot 

de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde 
bepaalde, na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 7 november 1975 :

 “§ 1. De belastingplichtige oefent zijn recht op aftrek globaal uit door op het 
totaalbedrag van de belasting verschuldigd voor een aangiftetijdvak, het totaal-
bedrag toe te rekenen van de belasting waarvoor het recht op aftrek tijdens 
hetzelfde tijdvak is ontstaan en uitgeoefend kan worden krachtens artikel 3.

Wanneer de formaliteiten waaraan het uitoefenen van het recht op aftrek 
onderworpen is, niet tijdig worden vervuld en, in het bijzonder, wanneer de in 
artikel 3, 1o, bedoelde factuur werd uitgereikt na het verstrijken van de termijn 
voorgeschreven door artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 1 van 
23 juli 1969, wordt dat recht uitgeoefend in de aangifte met betrekking tot het 
tijdvak waarin de formaliteiten worden vervuld, op voorwaarde dat sinds het 
ontstaan ervan niet meer dan twee jaar zijn verstreken.

§ 2. Wanneer de belastingplichtige zijn recht op aftrek niet heeft uitgeoefend 
overeenkomstig § 1, kan hij het nog uitoefenen binnen vijf jaar te rekenen vanaf 
het tijdstip waarop het recht op aftrek is ontstaan.

Door of vanwege de Minister van Financiën wordt de wijze bepaald waarop in 
dat geval de aftrek plaatsheeft”.

Ter uitvoering van artikel 4, § 2, tweede lid, van het voormelde koninklijk 
besluit nr. 3 van 10 december 1969, heeft directeur-generaal A. B. in naam van de 
minister de circulaire nr. 29 (circulaire 75/029) uitgevaardigd, die met name het 
volgende bepaalt :

 “5. Het recht op aftrek dat niet werd uitgeoefend overeenkomstig de nrs. 2 
(onmiddellijke aftrek) of 4 (aftrek binnen twee jaar), kan nog, op de hierna 
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bepaalde wijze, worden uitgeoefend binnen vijf jaar te rekenen vanaf het tijdstip 
waarop het is ontstaan.

6. In het geval bedoeld onder nr. 5 moet de belastingplichtige een schriftelijke 
aanvraag indienen bij het hoofd van het controlekantoor waaronder hij ressor-
teert.

Deze aanvraag moet, naast naam, adres en btw-identificatienummer van de 
belastingplichtige, alle elementen bevatten die het recht op aftrek staven. Inzon-
derheid dienen te worden vermeld : beknopte omschrijving van de ontvangen 
goederen of diensten, bedrag van de ervan geheven btw, bedrag waarvan de aftrek 
wordt gevraagd, tijdstip van het ontstaan van het recht op aftrek, verwijzing 
naar de factuur, of het daarmee gelijkstaand stuk, of naar het invoerdocument 
(datum van het stuk, inschrijvingsnummer in het boek voor inkomende facturen, 
maand waarin de inschrijving gebeurde).

In die aanvraag dient de belastingplichtige bovendien uitdrukkelijk te 
verklaren dat de aftrek waarop de vraag betrekking heeft nog niet eerder werd 
verricht.

De aanvraag die binnen vijf jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop het recht 
op aftrek is ontstaan wordt ingediend, geldt als uitoefening van het recht op 
aftrek in de zin van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit nr. 3”.

De circulaire heeft een verordenende draagwijdte, in zoverre ze de voorwaarden 
bepaalt waaronder het recht op aftrek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, bepaald in artikel 4, § 2, van het voormelde koninklijk besluit nr. 3, kan 
worden uitgeoefend. De minister van Financiën diende die circulaire dus, buiten 
het geval van dringende noodzakelijkheid, vóór de goedkeuring ervan voor te 
leggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Uit die circulaire blijkt niet dat het advies van de Raad van State is inge-
wonnen of dat de auteur van die circulaire de dringende noodzakelijkheid heeft 
aangevoerd om dat advies niet te moeten inwinnen.

De niet-naleving van het substantiële vormvereiste, dat bestaat in het inwinnen 
van het advies van de Raad van State, buiten het geval van dringende noodzake-
lijkheid, leidt tot de onwettigheid van de voormelde circulaire.

Het arrest, dat met toepassing van de voormelde circulaire beslist dat de eiser 
zijn recht op aftrek niet binnen de gestelde termijnen rechtsgeldig heeft uitge-
oefend en dat zijn recht dus is vervallen, aangezien de brieven van 5 oktober 1992 
en 7 juni 1993 niet de schriftelijke aanvraag opleveren die bepaald is in de minis-
teriële circulaire 29/1975 van 25 november 1975, schendt de artikelen 159 van de 
Grondwet en 3 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973. Het arrest, dat de eiser om die redenen het recht op aftrek van de belasting 
over de toegevoegde waarde ontzegt, schendt tevens de artikelen 45 en 49 van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 4 van het 
koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekrege-
ling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde.

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken 
de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten alleen toe in zoverre 
ze met de wetten overeenstemmen.

Elk rechtsprekend orgaan heeft, op grond van die bepaling, de bevoegd-
heid en de plicht om na te gaan of de beslissingen waarvan de toepassing 
betwist wordt, overeenstemmen met de wet.
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Krachtens artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, geco-
ordineerd op 12 januari 1973, onderwerpen de ministers aan het berede-
neerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, buiten de 
gevallen van hoogdringendheid en de ontwerpen van begrotingswetten 
uitgezonderd, de tekst van alle voorontwerpen van wetten of van orga-
nieke en reglementaire uitvoeringsbesluiten.

Het arrest maakt toepassing van de circulaire nr. 29 van 25 november 
1975, die door directeur-generaal A. B., in naam van de minister van 
Financiën, is uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 4, 2o, van het 
koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de 
aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde 
waarde. Artikel 6 van die circulaire legt de vormvereisten vast waaraan 
elke aanvraag tot aftrek van de belasting moet voldoen wanneer het 
recht van aftrek niet is uitgeoefend overeenkomstig artikel 4, 1o, van 
het voormelde koninklijk besluit van 7 november 1975.

Die circulaire, die het voormelde koninklijk besluit aanvult en 
waarvan de bepalingen een normatief karakter hebben, heeft een veror-
denende draagwijdte ; de minister was dus verplicht, buiten het geval 
van dringende noodzakelijkheid, die circulaire aan het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State te onderwerpen.

Uit die circulaire blijkt niet dat het advies van de Raad van State is 
ingewonnen of dat de auteur van die circulaire de dringende noodzake-
lijkheid heeft aangevoerd om dat advies niet te moeten inwinnen.

De niet-naleving van het substantiële vormvereiste, erin bestaande 
het advies van de Raad van State in te winnen, zonder dat de dringende 
noodzakelijkheid werd aangevoerd, leidt tot de onwettigheid van de 
voormelde circulaire.

Het arrest, dat de vordering van de eiser tot aftrek van de belasting 
over de toegevoegde waarde verwerpt, op grond dat noch “het antwoord 
van 5 oktober 1992 van zijn raadsman op de regularisatiestaat die hem op 
16 september 1992 was toegestuurd”, “noch het verzet tegen het dwang-
bevel […] de schriftelijke aanvraag opleveren bepaald in de ministeriële 
circulaire 29/1975 van 25 november 1975” en dat de eiser “zijn recht op 
aftrek dus niet binnen de bij wet gestelde termijnen en vormen heeft 
uitgeoefend”, schendt de in het middel vermelde bepalingen.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing over het bedrag dat verschuldigd is als 

belasting over de toegevoegde waarde, strekt zich uit tot de beslissingen 
over de boete en over de schade van de eiser, die het gevolg daarvan zijn.

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

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

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

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

4 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer T’Kint.

N° 512

1o kamer — 4 oktober 2012
(C.11.0686.F)

1o caSSaTiemiDDeLen. — BurgerLijke Zaken. — BeLang. — miDDeL 
gerichT Tegen een BeSLiSSing Die overeenSTemT meT De concLuSie van De 
eiSer. — onTvankeLijkheiD. — voorwaarDen.

2o openBare orDe. — arTikeL 544 van heT BurgerLijk weTBoek.

3o eigenDom. — arTikeL 544 van heT BurgerLijk weTBoek. — aarD van De 
BepaLing.

4o eigenDom. — eigenDomSrechT. — rechTSvorDering ToT TerugvorDering. 
— BevrijDenDe verjaring. — geen uiToefening. — gevoLg.

5o verjaring. — BurgerLijke Zaken. — Termijnen (aarD. Duur. 
aanvang. einDe). — Duur. — eigenDomSrechT. — rechTSvorDering ToT 
TerugvorDering. — geen uiToefening. — gevoLg.

1o Ongeacht de middelen die de eiser aan de feitenrechter heeft voorgelegd, 
komt het hem toe om tegen het arrest dat hem benadeelt een middel aan te 
voeren dat, aangezien het afgeleid is uit de schending van een bepaling van 
openbare orde, voor het eerst voor het Hof kan worden opgeworpen  (1). 

2o en 3o Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek is van openbare orde  (2).

4o en 5o Noch het eigendomsrecht noch de rechtsvordering tot terugvordering 
gaan teloor wanneer zij niet worden uitgeoefend (3).

(iSLamiTiSche repuBLiek iran T. D., T.a.v. koninkLijke muSea  
voor kunST en geSchieDeniS e.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 20 juni 2011 van het 
hof van beroep te Brussel.

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eiseres voert twee middelen aan.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 512.
  (2), (3) Zie 1.
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Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 544, 2242, 2244 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd 
artikel zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van 
sommige bepalingen betreffende de verjaring ;

— artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen 
betreffende de verjaring ;

— artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek,
— artikel 87, inzonderheid § 2, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek 

van internationaal privaatrecht.

Aangevochten beslissingen

Het arrest “verklaart de nieuwe vordering van de [eiseres], die ertoe strekt voor 
recht te doen zeggen dat zij de eigenares is van de litigieuze verzameling en op 
die grond te doen bevelen dat die verzameling haar moet worden teruggegeven, 
verjaard ; verklaart het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond binnen de hierna 
gepreciseerde grenzen ; verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk maar niet-
gegrond ; [...] wijzigt het beroepen vonnis alleen in zoverre het de vorderingen 
van Y.W., weduwe M., met uitzondering van de vorderingen tot schadevergoeding 
wegens de diefstallen waardoor zij beweert in Iran te zijn getroffen, ontvanke-
lijk maar niet-gegrond ; verzoekt de conservator van het Jubelparkmuseum om 
de verzameling voorwerpen waarvoor de heer D. is aangesteld als gerechtelijk 
bewaarder bij beschikking van 4 augustus 1982 van de beslagrechter te Gent, en 
zoals geïnventariseerd door de heer E.H. op 19 november 1983, aan [de verweerster] 
terug te geven ; veroordeelt de [eiseres] in alle mogelijke kosten van het sekwester 
en van het deskundigenonderzoek van de verzameling ; veroordeelt haar in de 
kosten van het hoger beroep van [de verweerster] […] en laat haar de kosten van 
haar eigen hoger beroep ; verwerpt de overige respectieve eisen van de partijen”.

Het arrest stelt het volgende vast :
 “De hoofdvordering van de [eiseres]
De [eiseres] heeft voor de eerste rechter alleen gevraagd om de goederen 

opnieuw naar Iran uit te voeren ;
Zo staat er in het beroepen vonnis :
“De eiseres voert aan dat noch de wijze van verkrijging van de litigieuze verza-

meling noch de vraag of de verweerster op rechtsgeldige wijze opnieuw eige-
nares van die verzameling is geworden, in deze rechtsvordering opnieuw betwist 
worden ;

De eiseres behoudt zich alleen het recht voor het door de verweerster aange-
voerde eigendomsrecht op die verzameling op een later tijdstip te betwisten door 
zich te beroepen op de wijze waarop die verzameling werd verkregen en op de 
Iraanse rechtsregels die bij die verkrijging zijn of zouden zijn geschonden, alsook 
op de wettelijke gevolgen van uitvoer zonder vergunning ;

De rechtbank kan bij het onderzoek naar de rechtsgrond van de vordering geen 
acht slaan op het door de verweerster aangevoerde feit dat zij zich in werke-
lijkheid voortaan niet langer zal kunnen beroepen op de voorrechten van haar 
eigendomsrecht indien de verzameling opnieuw zou worden uitgevoerd naar Iran, 
aangezien zij in dat land “behandeld wordt alsof ze ter dood is veroordeeld” ;

De rechtsvordering kan naar recht niet worden aangemerkt als een rechtsvor-
dering tot terugvordering of als een bezitsvordering ;

Bijgevolg is het overbodig om de argumenten te onderzoeken die de verweerster 
put uit de toepassing van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek en de gevolgen 
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van de verkrijgende verjaring in het licht van het Belgisch recht — de wet die van 
toepassing is krachtens het beginsel lex rei sitae” ;

In haar conclusie van 28 februari 1991, die op 4 maart 1991 is neergelegd ter 
griffie van het hof [van beroep], heeft de [eiseres] via een incidenteel beroep een 
vordering ingesteld (die op dat ogenblik werd voorgesteld als een subsidiaire 
vordering, terwijl deze nu als een hoofdvordering wordt voorgesteld) die ertoe 
strekt voor recht te doen zeggen dat zij de eigenares is van de litigieuze goederen, 
terwijl zij haar vordering tot wederuitvoer, in de veronderstelling dat mevrouw 
M. de eigenaar van de verzameling is, als hoofdvordering aanhoudt ;

Het gaat hier dus om een nieuwe vordering in hoger beroep”.
Het arrest beslist vervolgens :
“[De verweerster] voert daarentegen terecht aan dat de vordering verjaard is ;
Zowel [de eiseres] als [de verweerster] zijn het er immers over eens dat de 

Belgische verjaringstermijn van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing is ; volgens voormeld artikel verjaren alle zakelijke rechtsvorde-
ringen door verloop van dertig jaar, zonder dat degene die zich op die verjaring 
beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie 
van kwade trouw kan tegenwerpen ;

Het staat vast dat mevrouw M. uiterlijk in 1954 haar laatste aankopen heeft 
gedaan ;

De vordering van de [eiseres], die ertoe strekt voor recht te doen zeggen dat 
zij de eigenares van de betrokken goederen is, en die zij op 4 maart 1991 heeft 
ingesteld, is derhalve verjaard ;

De [eiseres] voert vergeefs aan dat de dagvaarding van 7 juli 1982 die verjaring 
zou hebben gestuit. Zoals hierboven is gezegd, strekte die dagvaarding niet 
ertoe dat uitspraak werd gedaan over het eigendomsrecht van de [eiseres]. In 
al haar processtukken in eerste aanleg heeft [laatstgenoemde] onophoudelijk 
herhaald dat zij het eigendomsrecht van mevrouw M. niet in vraag wou stellen 
voor de Belgische rechter maar dat zij zich het recht voorbehield om dat op een 
later tijdstip te doen voor de Iraanse gerechten ;

Daarenboven heeft geen enkele andere akte de verjaring gestuit vóór 4 mei 
1991, dat is de datum waarop die vordering is ingesteld. De [eiseres] kan zich 
met name niet beroepen op artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien 
zij de litigieuze goederen nooit in beslag heeft laten nemen ;

De [eiseres] heeft op 4 december 1981 alleen derdenverzet gedaan tegen een 
beschikking van de beslagrechter, die uitspraak had gedaan over de procedure 
van het beslag tot terugvordering die was ingeleid door mevrouw M., niet om de 
eigendom van de verzameling op te eisen maar om te eisen dat die verzameling 
wegens onregelmatige uitvoer zou worden teruggestuurd naar Iran ;

De stuiting van de verjaring gaat niet van de ene vordering over op de andere ; 
ze stuit enkel de verjaring voor de rechtsvordering die ze inleidt en voor die 
welke daarin virtueel begrepen zijn ;

Dat geldt te dezen niet voor de vordering die de [eiseres] op 4 maart 1991 
heeft ingesteld en die ertoe strekt zich als eigenaar van de verzameling te doen 
erkennen, terwijl haar oorspronkelijke vordering alleen strekte tot de wederuit-
voer, naar Iran, van goederen waarvan de eigendom geenszins was opgeëist ; inte-
gendeel, de [eiseres] had meermaals beklemtoond dat zij niet voor de Belgische 
gerechten het eigendomsrecht van mevrouw M. wenste te betwisten ;

De [eiseres] heeft bij conclusie van 4 maart 1991 dus een nieuwe vordering 
ingesteld die het voorwerp van haar hoofdvordering wijzigde ; haar oorspron-
kelijke vordering heeft zij overigens niet gewijzigd maar als subsidiair voor-
gesteld”.
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Het arrest besluit zodoende dat “de nieuwe vordering niet gestuit wordt door 
de verjaring die van toepassing is op de gedinginleidende vordering en dat uit de 
voorgaande vaststellingen en redenen volgt dat de hoofdvordering van de [eiseres] 
in hoger beroep verjaard is”.

Grieven

Eerste onderdeel

Luidens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dat te dezen toepasselijk 
is gemaakt krachtens artikel 87, inzonderheid § 2, van de wet van 16 juli 2004 
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, is eigendom het recht 
om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover 
te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de 
wetten of met de verordeningen.

Het eigendomsrecht gaat niet teloor door bevrijdende verjaring : de eigendom 
heeft de eigenschap eeuwig te blijven duren en het recht op het genot van zijn 
zaak omvat het recht om van die zaak geen gebruik te maken. Die regel geldt 
voor alle goederen, met inbegrip van roerende goederen, en geldt ook voor de 
rechtsvordering tot terugvordering, die nauw samenhangt met de eigendom 
(M. marchanDiSe, La prescription libératoire en matière civile, Dossiers du J.T., 
nr. 64, Larcier, 2007, p. 32 en 33 ; V. SagaerT, “Het onderscheid tussen persoonlijke 
en zakelijke vorderingen - Het verjaringsregime van zakelijke vorderingen nader 
geanalyseerd”, in Verjaring in het privaatrecht, Kluwer, 2005, nr. 42). Het feit dat er 
van de zaak geen gebruik wordt gemaakt, heeft niet tot gevolg dat de eigendom 
van de zaak teloorgaat of dat de zaak niet kan worden teruggevorderd van een 
derde, in wiens handen de zaak zich bevindt of die de zaak bezit (M. marchan-
DiSe, “La prescription libératoire en matière civile”, Dossiers du J.T., nr. 64, Larcier, 
2007, p. 33).

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek biedt de mogelijkheid om artikel 2262 
van datzelfde wetboek niet toe te passen. Luidens dat artikel verjaren alle 
zakelijke rechtsvorderingen door verloop van dertig jaar, zonder dat degene die 
zich op die verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat 
men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen.

De rechter moet in beginsel de rechtsregel bepalen en toepassen die van 
toepassing is op de voor hem gebrachte vordering. Te dien einde mag hij, onge-
acht de juridische omschrijving die de partijen aan de feiten hebben gegeven, 
de voor hem aangevoerde middelen ambtshalve aanvullen. De rechter moet 
dus een juridische omschrijving geven aan de feiten waarvan hij kennisneemt, 
zonder dat hij gebonden is door de omschrijvingen van de partijen, de rechts-
regel opzoeken die van toepassing is op die omschrijving en hem op het geschil 
toepassen.

Zo heeft de rechter de plicht, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, 
ambtshalve de middelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door 
de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving 
van hun eisen, inzonderheid wanneer die middelen gegrond zijn op dwingende 
rechtsnormen of op rechtsnormen die, zoals die betreffende de verjaring, van 
openbare orde zijn.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt te dezen het volgende : 1. de liti-
gieuze goederen bevinden zich sinds juli 1964 op Belgisch grondgebied ; 2. de 
vordering van de eiseres die ertoe strekt “voor recht te doen zeggen dat zij de 
eigenares is van de litigieuze verzameling”, werd op een later tijdstip ingesteld 
voor de Belgische gerechten en 3. de verweerster heeft tegen die eis de exceptie 
van verjaring opgeworpen, waarbij het onderzoek naar de vraag of de litigieuze 
goederen rechtmatig in het bezit van mevrouw M. zijn gekomen, volgens het 
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Iraanse recht alleen maar wordt gevoerd om uitspraak te doen over de subsidi-
aire vordering van de eiseres, die ertoe strekt de verzameling naar Iran te doen 
terugsturen.

Het arrest wijst er dus op dat de verweerster wat dat betreft slechts aanvoerde 
dat de nieuwe vordering van de eiseres betreffende de eigendom van de litigi-
euze goederen “verjaard is”.

Het arrest beslist dat die exceptie terecht is opgeworpen, in substantie om de 
volgende redenen : 1. “de Belgische verjaringstermijn van artikel 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek”, die met name dertig jaar bedraagt, is van toepassing ; 
2. “mevrouw M. heeft uiterlijk in 1954 haar laatste aankopen gedaan” en 3. de 
vordering van de eiseres, “die ertoe strekt voor recht te doen zeggen dat zij de 
eigenares van de betrokken goederen is, en die zij op 4 maart 1991 heeft inge-
steld, is derhalve verjaard”.

Op grond van de vastgestelde feiten, te weten de terugvordering, door de 
eiseres, van een eigendomsrecht op goederen die zich in België bevonden, diende 
het arrest, krachtens artikel 87, § 2, van de wet van 16 juli 2004 houdende het 
Wetboek van internationaal privaatrecht, toepassing te maken van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan de toepassing van artikel terzijde 
kon worden gelaten. Het arrest had dan ook moeten beslissen dat die terugvor-
dering, krachtens een regel van openbare orde die voortvloeit uit artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek, niet verjaard was.

Het arrest, dat aldus uitspraak doet, zonder op grond van de door dat arrest 
vastgestelde feiten na te gaan of de vordering van de eiseres “die ertoe strekt 
voor recht te doen zeggen dat zij de eigenares is van de litigieuze verzameling” 
niet onverjaarbaar was, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht 
(schending van de artikelen 544 van het Burgerlijk Wetboek, 87, § 2, van de wet 
van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en 
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet 
van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, 
dat van toepassing is krachtens artikel 10 van die wet).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

De door de verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is gericht tegen een beslissing die 
overeenstemt met de conclusie van de eiseres :

Het onderdeel is gericht tegen de beslissing van het arrest waarbij 
de vordering van de eiseres, die ertoe strekt voor recht te doen zeggen 
dat zij de eigenares is van de litigieuze verzameling antiquiteiten en 
kunstvoorwerpen, met toepassing van artikel 2262 Burgerlijk Wetboek 
verjaard wordt verklaard.

De verweerster voert aan dat de eiseres, zoals het arrest trouwens vast-
stelt, net als zij voor het hof van beroep overwogen heeft dat de verja-
ringstermijn van het voormelde artikel 2262 moest worden toegepast.

Artikel 544 Burgerlijk Wetboek, waaruit het onderdeel afleidt dat de 
vordering van de eiseres niet aan die verjaringstermijn onderworpen is, 
is van openbare orde.
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Ongeacht de middelen die de eiseres aan de feitenrechter heeft voorge-
legd, komt het haar toe om tegen het arrest dat haar vordering verjaard 
verklaart, niettegenstaande zij het tegendeel beweerde, en haar dus 
benadeelt, een middel aan te voeren dat, aangezien het afgeleid is uit de 
schending van een dergelijke bepaling, bijgevolg voor het eerst voor het 
Hof kan worden aangevoerd.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Luidens artikel 544 Burgerlijk Wetboek is eigendom het recht om op 

de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover 
te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met 
de wetten of met de verordeningen.

Noch dat recht, noch de rechtsvordering tot terugvordering, die dat 
recht beschermt, gaan teloor wanneer van de zaak geen gebruik wordt 
gemaakt.

Het arrest, dat de vordering van de eiseres “die ertoe strekt zich als 
eigenares van de verzameling te doen erkennen” verjaard verklaart, op 
grond dat deze niet werd ingesteld binnen de termijn van dertig jaar 
sinds “[de voorganger van de verweerster] zijn laatste kunstvoorwerpen 
heeft gekocht”, schendt artikel 544 Burgerlijk Wetboek.

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

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering die ertoe 

strekt voor recht te doen zeggen dat de eiseres de eigenares is van de 
litigieuze verzameling en op die grond te doen bevelen dat die verzame-
ling haar moet worden teruggegeven, de conservator van het Jubelpark-
museum verzoekt die verzameling aan de verweerster terug te geven, de 
eiseres veroordeelt in de kosten van het sekwester en van het deskundi-
genonderzoek en uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de Koninklijke musea 

voor kunst en geschiedenis, die optreden in de hoedanigheid van conser-
vator van het Jubelparkmuseum, van de Belgische Staat en van P.V., 
M.V. en H.V.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten ; houdt de andere helft 
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

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

4 oktober 2012— 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer Foriers.
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N° 513

1o kamer — 5 oktober 2012 
(C.11.0184.N)

eigenDom. — rechT van naTrekking. — rechTen en pLichTen van De eige-
naar T.o.v. De DerDe Die BepLanTingen, geBouwen of werken heefT ToT STanD 
geBrachT. — vergoeDing. — Begrip. — DraagwijDTe.

Artikel 555 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de loutere arbeid van 
een derde, de inbreng van een derde in de afbetaling van een hypothecaire 
lening of in de financiering van een onroerend goed  (1). (Art. 555 BW)

(T. T. h.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 13 oktober 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling 

Middel

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

Eerste onderdeel

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

Gegrondheid

7. Artikel 555 Burgerlijk Wetboek bepaalt de rechten en plichten van 
de eigenaar van een erf in zijn verhouding tot de derde die beplantingen, 
gebouwen of werken heeft tot stand gebracht op het erf van de eigenaar. 

Het derde lid van dit artikel betreft de vergoeding die de eigenaar 
verschuldigd is, indien hij verkiest die beplantingen en gebouwen te 
behouden. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de loutere arbeid van een derde, 
de inbreng van een derde in de afbetaling van een hypothecaire lening of 
in de financiering van een onroerend goed.

  (1) Zie Cass. 23 dec. 1943, AC 1944, 60.
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8. De appelrechters stellen vast dat :
— tijdens de samenwoonst van partijen de afbetaling van de gezins-

woonst, exclusief aangekocht op naam van de eiseres, gedaan werd met 
de inkomsten van beide partijen ;

— voor het appartement in De Panne, aangekocht door de eiseres, een 
aanvullend krediet werd aangegaan, dat eveneens werd afbetaald met de 
gelden van beide partijen tijdens de samenwoonst ;

Zij oordelen dat :
— de gezinswoning naderhand werd verkocht voor een meerwaarde 

van 174.248,76 euro, waarvan een derde kan worden toegeschreven aan de 
inbreng van de verweerder, hetzij 58.082,92 euro ;

— na verkoop van het appartement te De Panne door de eiseres ten 
exclusieve titel, de verweerder de helft van de afbetaling van het krediet, 
hetzij 7.880,58 euro, kan terugvorderen ;

— de verweerder na beëindiging van de feitelijke samenwoonst deze 
meerwaarden ten belope van zijn aandeel kan terugvorderen onder 
toepassing van artikel 555 Burgerlijk Wetboek ;

— de vorderingen van de verweerder voor arbeid en meerwaarden 
tijdens de samenwoonst begrepen zijn in de voorgaande berekeningen.

De appelrechters die op deze gronden aan de verweerder “vergoedingen 
voor meerwaarde en afbetaling hypothecaire leningen gezinswoning 
en appartement De Panne” toekennen, schenden artikel 555 Burgerlijk 
Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt 

om aan de verweerder vergoedingen te betalen van 58.082,92 euro en 
7.880,58 euro voor “meerwaarde en afbetalingen hypothecaire leningen 
gezinswoning en appartement De Panne” en uitspraak doet over de 
kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Kortrijk, rechtszitting houdende in hoger beroep.

5 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. 
— Advocaten : mevr. Geinger en de heer van Eeckhoutte.
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N° 514

1o kamer — 5 oktober 2012
(C.11.0398.N)

vennooTSchappen. — hanDeLSvennooTSchappen. — naamLoZe 
vennooTSchappen. — overDrachT van aanDeLen ingevoLge uiTSLuiTing en 
uiTTreDing van aanDeeLhouDerS. — waarDeBepaLing van De aanDeLen. — 
TijDSTip. — wijZe.

De waarde van de aandelen moet worden geraamd op het tijdstip waarop de 
rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op betaling van de 
prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht ; 
bij die raming moet de rechter abstractie maken van zowel de omstandig-
heden die geleid hebben tot de vordering tot overdracht van de aandelen als 
van het gedrag van de partijen ten gevolge van de vordering  (1). (Artt. 636, 
640, 642 en 643, telkens eerste lid, Wetboek van Vennootschappen)

(T. e.a. T. T. e.a. in Zake fLanDria fooDS n.v. e.a.) 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

i. SiTuering

1. De betwisting betreft de door het bestreden tussen -en eindarrest 
(d.d. 17/3/2008 en 10/1/2011) bevolen overdracht (door eerste en tweede 
verweerders) en overname (door eisers) van alle aandelen van eerstge-
noemden in twee N.V.’s tegen betaling van een provisioneel bedrag.

2. Tegen deze beslissingen voeren eisers twee middelen tot cassatie 
aan.

ii. BeSpreking van De miDDeLen

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

2. Het tweede middel voert aan dat het eindarrest van 10 januari 2011 
de artikelen 636, 640, 642 en 643 van het Wetboek van Vennootschappen 
schendt, doordat het niet het tijdstip waarop de overdracht en overname 
van de aandelen bevolen werd in aanmerking neemt bij de waardering 
ervan.

2.1. De uitsluiting en uittreding van aandeelhouders  (2) van naamloze 
vennootschappen die geen publiek beroep op het spaarwezen doen of 
hebben gedaan, wordt mogelijk gemaakt door de artikelen 636 en 642 
W. Venn. Aan de basis hiervan ligt het vermijden dat geschillen tussen 
aandeelhouders, die de werking van de vennootschap verlammen, tot de 
gerechtelijke ontbinding van de vennootschap leiden. De procedure tot 
uittreding (art. 642 W. Venn.) is gelijklopend met deze tot uitsluiting 
(art. 636 W. Venn.) In beide gevallen zal de rechter onderzoeken of er 
gegronde redenen aanwezig zijn, waarna hij zal dienen over te gaan tot 
een prijsbepaling.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Zie in dit verband H. BraeckmanS, “De uitsluiting en uittreding van aandeelhou-

ders”, RW 2000-2001, 1361-1378.
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2.2. Over de methode van de prijsbepaling noch over het moment 
waarop de waardebepaling moet geschieden, bevat de wet evenwel enige 
richtlijn of enig aanknopingspunt. De rechtspraak loopt dan ook uiteen 
omtrent de vraag naar de datum waarop de waarde van de aandelen bij 
toekenning van de vordering tot uitsluiting of uittreding moet worden 
bepaald  (1). Waar uit het arrest van uw Hof van 30 oktober 2003  (2) 
mogelijkerwijze kan worden afgeleid dat de bepaling van de peildatum 
toekomt aan de feitenrechter, zolang deze maar zijn beslissing moti-
veert, oordeelde uw Hof met zijn arrest van 9 december 2010  (3) evenwel 
dat wanneer een vordering is ingesteld die ertoe strekt een vennoot te 
verplichten zijn aandelen in de vennootschap over te dragen, de prijs 
van de aandelen moet worden geraamd op het tijdstip waarop de rechter 
de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op betaling van de 
prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsover-
dracht ervan. In zijn motivering daaromtrent verduidelijkt uw Hof dat 
die raming moet gebeuren met het oog op continuïteit, waarbij geen 
rekening mag worden gehouden met de invloed van het gedrag van de 
partijen op de toestand die tot het instellen van de vordering heeft geleid 
en op de daaropvolgende heropleving van de vennootschap.

2.3. Waar de procedure tot uitsluiting van een aandeelhouder tot doel 
heeft om in het belang van de vennootschap een oplossing te zoeken 
voor een conflict dat haar werking verlamt, ongeacht of de oorzaak 
hiervan een bepaalde aandeelhouder kan worden toegeschreven, betreft 
een vordering tot uittreding eerder een sanctionerende bepaling in 
hoofde van een bepaalde aandeelhouder door wiens (onrechtmatig) 
handelen tegenstellingen tussen aandeelhouders ontstaan die niet in der 
minne op te lossen zijn en die zich desgevallend t.a.v. de vennootschap 
uitstrekken  (4). Hoewel de ratio legis aldus blijkbaar verschilt voor de 
procedure tot uitsluiting en voor deze tot uittreding, kan de reden van 
uitsluiting of uittreding vanuit de praktijk dikwijls evenwel dezelfde 
zijn en hetzelfde belang vooropstellen, te weten de teloorgang van de 
vennootschap voorkomen.

Vanuit een algemene praktische benadering met het oog op een conse-
quent uniforme rechtszekere toepassing van de bepaling van de peildatum 
kan dan ook de vraag worden gesteld of het tijdstip waarop de raming 
van de aandelen moet gebeuren, voor de beide procedures en vorderingen 
derhalve ook niet hetzelfde zou moeten zijn  (5), te meer daar de nauwe 
verwantschap tussen de reden(en) van uitsluiting en uittreding zich wel 
vaker manifesteert in de aanwezigheid van het gelijktijdig voorhanden 
zijn van de beide vorderingen in eenzelfde aangelegenheid, te  weten — 

  (1) D. van gerven, “Vennootschapsrecht 2006-2007”, TRV 2007, (404), Uitsluiting, 
uittreding en gedwongen verkoop van aandelen, (440), 441, nr. 87-92.

  (2) Cass. 30 okt. 2003, AR C.02.0498.N, AC 2003, nr. 543.
  (3) Cass. 9 dec. 2010, AR C.08.0441.F, AC 2010, nr. 723.
  (4) E. janSSenS, “De waardering van aandelen n.a.v. een uitsluiting of uittreding van 

aandeelhouders in een N.V.”, TRV 2001, (364), 365, nr. 5. 
  (5) Zie R. ayDogDu, “Les critères et le moment de l’évaluation des titres dans les 

actions en exclusion et en retrait : le soleil s’est levé à l’ouest”, J.L.M.B. 2011, 1660-1664.
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zoals in de huidige zaak — een vordering tot uittreding als hoofdeis en 
een vordering tot uitsluiting in tegeneis (zie bestreden tussenarrest van 
17 maart 2008, p. 3/11).

Vanuit de suggestie van een neutrale en billijke peildatum wordt het 
fixeren van één principiële welbepaalde peildatum voor de beide proce-
dures evenwel nochtans niet door iedereen gedeeld  (1). Eerder evenwel 
dan een verschillende peildatum voor beide procedures naar voor te 
schuiven en op basis van een gedifferentieerde zienswijze in de huidige 
context als mogelijke regel voorop te stellen dat bij uittreding de rechter 
als peildatum voor de waardering van de aandelen het moment van het 
instellen van de vordering in aanmerking kan nemen wanneer dit meer 
waarborgen biedt voor een neutrale waardering ervan, ben ik om voor-
melde redenen van praktische en rechtszekere aard echter de mening 
toegedaan dat wel degelijk best voor een en hetzelfde tijdstip kan geop-
teerd worden, te weten datgene waarop de rechter de overdracht ervan 
beveelt.

2.4. In deze werd de overdracht en overname van de aandelen, met 
bepaling van de termijn van afgifte, bevolen ingevolge het tussenar-
rest van 17 maart 2008 (p. 9/11), waartoe werd overgegaan op 24 april 2008 
(eindarrest 10 januari 2011, p. 4/10, nr. 3.4). Waar met betrekking tot de 
bepaling van de peildatum vooropgesteld wordt (p. 5/10, nr. 4) dat in casu 
het meest aangewezen is om de waardering ervan te verrichten op het 
ogenblik van en aan de hand van de boekwaarde op het moment van 
het instellen van de vorderingen tot uittreding, omdat dit tijdstip het 
meest neutrale is rekening houdende met de mogelijke beïnvloeding 
van de waarde door toedoen van het betrokken management zelf, stel 
ik evenwel vast dat voor de raming van de waarde van de aandelen in 
de beoordeling evenwel ook rekening wordt gehouden met de jaarreke-
ningen over het boekjaar 2008 van de beide vennootschappen (p. 6/10 en 
7/10, nr. 5). Ondanks de in het bestreden eindarrest gebruikte formule-
ring, waarin voor de waardering van de aandelen gealludeerd wordt op 
het ogenblik van het instellen van de vorderingen tot uittreding, komt 
het mij dan ook voor dat door bij de beoordeling omtrent de waardering 
van de aandelen uiteindelijk mee de eigen boekhoudkundige waarde-
bepaling van eisers over het boekjaar 2008 in overweging te nemen, de 
appelrechter de waarde van de aandelen in wezen mede geraamd heeft 
op het tijdstip waarop de rechter de overdracht ervan bevolen heeft, en 
dit aldus abstractie makend van zowel de omstandigheden die geleid 
hebben tot de respectievelijke vorderingen van uittreding of uitsluiting 
als van enig dilatoir gedrag of onrechtmatig handelen van de partijen 
ten gevolge daarvan.

Ik meen dan ook dat de beslissing naar recht verantwoord is, en dat 
het tweede middel derhalve niet kan worden aangenomen.

iii. concLuSie : Verwerping 

  (1) B. verkempinck, “Prijsbepaling van aandelen in de geschillenregeling : na vijftien 
jaar nog steeds een hemeltergend raadsel voor de initiatiefnemende aandeelhouders”, 
D.A. O.R. 2011, (338), 391-392. 
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arreST. 

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Gent van 17 maart 2008 en 10 januari 2011.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 21 juni 
2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

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

deerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

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

Tweede middel

4. Artikel 636, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat 
een of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 pct. 
vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de 
bestaande effecten, of 20 pct. indien de vennootschap effecten heeft uitge-
geven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of aandelen waarvan de 
nominale waarde of de fractiewaarde 30 pct. van het kapitaal van de 
vennootschap vertegenwoordigt, om gegronde redenen in rechte kunnen 
vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen en alle converteerbare 
effecten in zijn bezit, die recht geven op inschrijving op of op omzetting 
in aandelen van de vennootschap, aan de eisers overdraagt.

Krachtens artikel 642, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen 
kan iedere aandeelhouder om gegronde redenen in rechte vorderen dat 
zijn aandelen alsmede de in aandelen converteerbare obligaties of de 
warrants die hij bezit, worden overgenomen door de aandeelhouders op 
wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

De artikelen 640, eerste lid, en 643, eerste lid, Wetboek van Vennoot-
schappen, bepalen dat in het geval van een vordering tot uitsluiting of 
tot uittreding, de rechter de overdracht van de aandelen beveelt binnen 
de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het 
vonnis en tegen betaling van de prijs die hij vaststelt.

5. De waarde van de aandelen moet worden geraamd op het tijdstip 
waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op 
betaling van de prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de 
eigendomsoverdracht.

Bij die raming moet de rechter abstractie maken van zowel de omstan-
digheden die geleid hebben tot de vordering tot overdracht van de 
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aandelen als van het gedrag van de partijen ten gevolge van de vorde-
ring.

6. Uit het bestreden arrest van 10 januari 2011 blijkt dat de eerste en 
tweede verweerders hun aandelen hebben overgedragen aan de eisers op 
24 april 2008, ingevolge het bestreden arrest van 17 maart 2008.

De appelrechter stelt vast dat de partijen sinds 2006 in onenigheid zijn 
geraakt, de ondernemingen van 15 juni 2007 tot 24 april 2008 onder voorlopig 
bewind werden geplaatst, de resultaten voor het boekjaar 2007 niet represen-
tatief zijn en deze resultaten bovendien werden beïnvloed door de handelwijze 
van partijen.

7. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat “in casu” het “het 
meest aangewezen (is) om de waardering te verrichten op het ogenblik en 
aan de hand van de boekwaarde op het moment van het instellen van de 
vorderingen tot uittreding (7 mei 2007)”, verantwoordt het arrest zijn beslis-
sing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vordering tot bindendverklaring

8. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt ieder belang van de 
vordering tot bindendverklaring.

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

5 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer Maes.

N° 515

1o kamer — 5 oktober 2012
(C.11.0502.N)

1o inDepLaaTSSTeLLing. — rechT van voorkoop. — inDepLaaTSSTeLLing 
van De BegunSTigDe. — verkoop van heT goeD Door De eerSTe koper. — over-
Schrijving noTariëLe koopakTe op heT hypoTheekkanToor vóór De inSchrij-
ving van De vorDering ToT inDepLaaTSSTeLLing. — gevoLg.

2o koop. — rechT van voorkoop. — inDepLaaTSSTeLLing van De BegunSTigDe. 
— verkoop van heT goeD Door De eerSTe koper. — overSchrijving noTariëLe 
koopakTe op heT hypoTheekkanToor vóór De inSchrijving van De vorDering 
ToT inDepLaaTSSTeLLing. — gevoLg. 

3o voorrechTen en hypoTheken. — aLgemeen. — rechT van voor-
koop. — inDepLaaTSSTeLLing van De BegunSTigDe. — verkoop van heT goeD 
Door De eerSTe koper. — overSchrijving noTariëLe koopakTe op heT hypo-
TheekkanToor vóór De inSchrijving van De vorDering ToT inDepLaaTSSTeL-
Ling. — gevoLg. 
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1o, 2o en 3o Uit de bepalingen van artikel 88, § 1, eerste tot en met vierde lid, 
Vlaamse Wooncode volgt dat de begunstigde van het recht van voorkoop, 
vanaf de inwilliging van zijn vordering tot indeplaatsstelling, de rechten 
van de eerste koper overneemt ; de indeplaatsstelling van de begunstigde in 
de rechten van de koper houdt niet in dat die laatste geacht wordt het goed 
nooit verkregen te hebben ; wanneer de eerste koper het goed heeft verkocht 
en de betreffende notariële koopakte is overgeschreven op het hypotheek-
kantoor vóór de inschrijving van de vordering tot indeplaatsstelling, dan 
is deze overdracht tegenwerpbaar aan de begunstigde van het recht van 
voorkoop  (1). (Art. 88, § 1, eerste t.e.m. vierde lid, Vlaamse Wooncode) 

(gronDig n.v. T. eigen haarD iS gouD waarD c.v.B.a.) 

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 10 februari 2011.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling 

1. Artikel 88, § 1, eerste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode (hierna : Vlaamse Wooncode), bepaalt dat, in geval 
van miskenning van het recht van voorkoop, elke begunstigde het recht 
heeft om in de plaats van de koper te worden gesteld. De vordering moet 
gelijktijdig tegen de verkoper en de eerste koper worden ingesteld. 

Krachtens artikel 88, § 1, tweede lid, Vlaamse Wooncode, is de vorde-
ring eerst ontvankelijk na inschrijving op de kant van de overschrijving 
van de betwiste akte en, eventueel, op de kant van de overschrijving van 
de laatst overgeschreven titel. 

Krachtens artikel 88, § 1, derde lid, Vlaamse Wooncode, betaalt de 
indeplaatsgestelde aan de koper de prijs terug die deze heeft betaald. De 
verkoper is gehouden aan de koper de kosten van de akte te vergoeden. 
De indeplaatsgestelde is slechts gebonden aan de verplichtingen die voor 
de koper voortvloeien uit de authentieke akte van verkoop en aan de 
lasten waarin de koper heeft toegestemd, voor zover die lasten zijn inge-
schreven of overgeschreven vóór de inschrijving van zijn eis.

  (1) Zie over de persoonlijk subrogatie : J. meSTre, La subrogation personnelle, Parijs, 
LGDJ, 1979 ; zie ook m.b.t. de indeplaatsstelling van de pachter bij miskenning van 
diens recht van voorkoop : P. DeLnoy, “Droit de préemption en matière de biens ruraux”, 
R.P.D.B., Compl. V, 1977, 496, nr. 323, en E. STaSSijnS, “Pacht”, in A.P.R., 556 en 559, 
nrs. 532 en 534.
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Artikel 88, § 1, vierde lid, Vlaamse Wooncode bepaalt dat als de rechter 
de vordering tot indeplaatsstelling inwilligt, het vonnis als titel geldt. 
Elke uitspraak op een eis tot indeplaatsstelling wordt ingeschreven 
achter de inschrijving van de eis.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de begunstigde van het recht van voor-
koop, vanaf de inwilliging van zijn vordering tot indeplaatsstelling, de 
rechten van de eerste koper op het goed overneemt. 

De indeplaatsstelling van de begunstigde in de rechten van de koper houdt 
niet in dat die laatste geacht wordt het goed nooit te hebben verkregen.

Wanneer de eerste koper het goed heeft verkocht en de betreffende 
notariële koopakte is overgeschreven op het hypotheekkantoor vóór de 
inschrijving van de vordering tot indeplaatsstelling, dan is deze over-
dracht tegenwerpbaar aan de begunstigde van het recht van voorkoop.

3. Uit de vaststellingen van het arrest en de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat :

— Terra Nostra nv eigenares was geworden van de percelen bij akte 
van licitatie van 29 maart 2004 ;

— die eigendomsoverdracht gebeurd is met miskenning van het recht 
van voorkoop van de verweerster ;

— de litigieuze percelen te goeder trouw en zonder miskenning van 
enig recht van voorkoop door de eiseres werden aangekocht van Terra 
Nostra nv ;

— de desbetreffende notariële koopakte van 24 augustus 2005 op het 
hypotheekkantoor werd overgeschreven vooraleer de verweerster op 
3 maart 2006 dagvaardde tot indeplaatsstelling.

4. De appelrechter oordeelt dat de indeplaatsstelling de begunstigde 
met terugwerkende kracht in de rechten stelt van de oorspronkelijke 
koper, Terra Nostra nv, die geacht wordt het goed nooit te hebben 
verkregen, dat deze retroactieve indeplaatsstelling inhoudt dat de 
eiseres verworven heeft van een onbevoegde koper en de door deze toege-
stane vervreemding doet vervallen, en dat vervreemdingen niet onder 
het begrip “lasten” kunnen worden begrepen. Hij bevestigt op die gronden 
de beslissing van de eerste rechter dat de verweerster niet gebonden is 
door het navolgend eigendomsrecht van de eiseres.

Zodoende schendt de appelrechter artikel 88, § 1, Vlaamse Wooncode.
Het middel is gegrond.

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

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

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

5 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijklui-
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dende conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. 
— Advocaten : mevr. De Baets en mevr. Geinger.

N° 516

1o kamer — 5 oktober 2012
(C.11.0535.N)

huur van goeDeren. — huiShuur. — einDe (opZegging. verLenging. 
enZ). — woninghuurweT. — huurovereenkomST van korTe Duur. — vorm. 

Uit artikel 3, § 1, Woninghuurwet blijkt dat een huurovereenkomst van korte 
duur betreffende een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats dient, 
noodzakelijk schriftelijk moet worden aangegaan ; dit artikel bepaalt niet 
dat het schriftelijk huurcontract noodzakelijk de duur van de overeenkomst 
moet bevatten  (1). (Art. 3, § 1, Woninghuurwet) 

(D. e.a. T. v. e.a.) 

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

i. SiTuering

1. De betwisting betreft de regelmatigheid van de beëindiging van een 
huurovereenkomst ingevolge opzegging ervan door verweerders (als 
verhuurders). De vordering van eisers (als huurders) tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding (van 9 maanden huur) en tot vrijgave van de 
totaliteit van de huurwaarborg m.b.t. huurschadevergoeding werd afge-
wezen.

2. Tegen deze beslissing voeren eisers twee middelen tot cassatie aan.

ii. BeSpreking van De miDDeLen

1. Het eerste middel werpt op dat niet wettig tot het bestaan van een 
huurovereenkomst van korte duur werd geoordeeld (eerste onderdeel) en 
dat de bewijskracht van de akte werd miskend (tweede onderdeel).

1.1. De bepalingen i.v.m. de duur van de huurovereenkomst in artikel 
3 van de Woninghuurwet vormen een gebalanceerde en delicate belan-
genafweging tussen de erkenning van het recht op huisvesting van de 
huurder (waardoor hem een bepaalde minimumduur wordt gegaran-
deerd) en het eigendomsrecht van de verhuurder.

1.2. Het algemeen principe is dat de huurovereenkomst geacht wordt 
te zijn aangegaan voor de duur van negen jaar (art. 3, § 1), tenzij schrif-
telijk een duur korter of gelijk aan drie jaar is overeengekomen (art. 3, 
§ 6) of een langere duur dan negen jaar (art. 3, § 7). 

In elk van die uitzonderingsgevallen bepaalt de Woninghuurwet dat 
de huurovereenkomst bij geschrift dient te worden gesloten. Indien die 
formaliteit niet vervuld wordt, valt de huurovereenkomst van rechts-
wege onder de dwingende regeling van de negenjarige huurovereen-

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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komst. Uit artikel 12 van de Woninghuurwet vloeit immers voort dat de 
termijn van negen jaar, voorgeschreven in artikel 3, § 1, van dwingend 
recht is, met dien verstande dat de partijen uiteraard over een moge-
lijkheid blijven beschikken om overeenkomsten van maximum drie 
jaar of van meer dan negen jaar te sluiten. Naast de in artikel 3 van de 
Woninghuurwet bepaalde opzeggingsgronden, blijven de gemeenrechte-
lijke beëindigingsmogelijkheden, tot ontbinding van het huurcontract 
conform art. 1741 BW wanneer een van de partijen zijn verplichtingen 
niet nakomt of tot beëindiging in onderling akkoord overeenkomstig 
art. 1314, tweede lid, BW, evenwel onverkort bestaan  (1).

1.3. Huurovereenkomsten van korte duur dienen, zoals hierboven 
gesteld, schriftelijk te worden gesloten. Bij gebreke van een dergelijk 
geschrift is de huurovereenkomst weliswaar geldig, maar wordt zij, 
zoals eerder vermeld, echter geacht te zijn aangegaan voor een periode 
van negen jaar  (2).

Er is m.a.w. een geschrift — dat een substantiële vormvereiste betreft — 
vereist om van de principiële duur van de negen jaar te kunnen afwijken. 
Een onderhandse akte die voldoet aan de vereisten van artikel 1325 BW 
kan daartoe blijkbaar volstaan. Anderzijds kan ik nergens in de wettekst 
terugvinden dat deze eist dat de korte duur expliciet wordt aangegeven. 
Waar het weliswaar in beginsel voor de hand ligt dat een schriftelijke 
huurovereenkomst voor korte duur zou aangeven voor welke termijn ze 
gesloten is, en een afwijking van het basisregime van de negenjarige huur 
derhalve pas mogelijk lijkt indien de korte duur bepaald of minstens 
bepaalbaar is, lijkt een benadering daaromtrent vanuit de zoektocht naar 
de gemeenschappelijke bedoeling (wil) van de contracterende partijen mij 
evenwel (overeenkomstig artikel 1156 BW) niet uitgesloten  (3). 

1.4. Het bestaan en de draagwijdte van deze bedoeling wordt alleszins 
op soevereine wijze door de feitenrechter beoordeeld voor zover hij de 
bewoordingen van de akte niet miskent  (4). Uw Hof oefent in dat verband 
zijn recht van toezicht dan ook slechts uit, wanneer de rechter onder 
het voorwendsel van een uitlegging de zin van de klare en duidelijke 
bewoordingen van een overeenkomst verdraait  (5). De rechter kan aldus 
de draagwijdte van de overeenkomst vaststellen aan de hand van de 
manier waarop de partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd  (6), en 
hij miskent de verbindende kracht van een overeenkomst niet wanneer 
hij daaraan de gevolgen toekent die zij wettig tussen de partijen heeft, 
volgens de uitlegging die hij daaraan geeft op grond van de wijze waarop 
de partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd  (7). 

Enkel wanneer een overeenkomst onduidelijk is en interpretatie nodig 
is, kan de rechter hiertoe overgaan  (8). Hij mag evenwel niet, onder het 

  (1) Zie Cass. 27 nov. 2008, AR C.07.0377.F, AC 2008, nr. 676.
  (2) Parl.St.Kamer, 1990-1991, nr. 1357/1, 16, Memorie van Toelichting.
  (3) M. DamBre en B. huBeau, “Woninghuur”, A.P.R., Story-Scientia, 2002, 353, nrs. 936-938.
  (4) Cass. 24 sept. 1992, AR nr. 9399, AC 1991-92, nr. 627.
  (5) Cass. 9 feb. 1933, Pas. 1933, I, 103.
  (6) Cass. 1 maart 1984, AR nr. 4023, AC 1983-84, nr. 371.
  (7) Cass. 29 mei 2008, AR C.07.0321.N, AC 2008, nr. 332.
  (8) Cass. 28 jan. 1977, AC 1977, 600.
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mom van interpretatie, de overeenkomst tussen partijen vervangen 
door een andere overeenkomst, maar is verplicht, krachtens artikel 1156 
BW, de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen na te gaan  (1). 
Waar ingevolge de artikelen 1319, 1320 en 1322 BW een geschrift bewijs-
kracht heeft, zowel wat zijn bewoordingen als wat zijn inhoud betreft, 
miskent de rechter die bij de uitlegging van de overeenkomst tussen de 
partijen eerder steunt op hun gemeenschappelijke bedoeling dan zich 
aan de letterlijke zin van de woorden te houden, haar bewijskracht dan 
ook niet  (2).

1.5. Ik meen dan ook dat het eerste onderdeel, dat uitgaat van een andere 
juridische stelling, faalt naar recht. (…)

iii. concLuSie : Verwerping.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 2 december 2010.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 12 juni 
2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

In afwijking van artikel 3, § 1, Woninghuurwet kunnen de partijen 
schriftelijk een huurovereenkomst sluiten voor een duur korter dan of 
gelijk aan drie jaar.

Uit dit artikel blijkt dat een huurovereenkomst van korte duur betref-
fende een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats dient, noodzake-
lijk schriftelijk moet worden aangegaan.

Dit artikel bepaalt niet dat het schriftelijk huurcontract noodzake-
lijk de duur van de overeenkomst moet bevatten.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

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

  (1) Cass. 24 maart 1988, AR nr. 7943, AC 1987-88, nr. 466.
  (2) Cass. 22 april 2010, AR C.09.0253.N, AC 2010, nr. 272.
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Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

5 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. 
— Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 517
1o kamer — 5 oktober 2012

(C.12.0073.N)

1o SchuLDvergeLijking. — overDrachT van SchuLDvorDering. — Tegen-
werpeLijkheiD aan De overnemer. — voorwaarDe.

2o SchuLDvergeLijking. — SchuLDvergeLijking meT De overgeDragen 
SchuLDvorDering. — overeenkomST STrekkenDe ToT convenTioneLe compen-
SaTie. — TegenwerpeLijkheiD Door De SchuLDenaar aan De overnemer. — 
voorwaarDen.

3o overeenkomST. — rechTen en verpLichTingen van parTijen. 
— T.a.v. DerDen. — overeenkomST STrekkenDe ToT convenTioneLe compen-
SaTie. — SchuLDvergeLijking meT De overgeDragen SchuLDvorDering. 
— TegenwerpeLijkheiD Door De SchuLDenaar aan De overnemer. — voor-
waarDen. 

1o Op grond van artikel 1691, tweede lid, Burgerlijk Wetboek is de tegenwer-
pelijkheid aan de overnemer van de schuldvordering van een conventionele 
schuldvergelijking afhankelijk van de goede trouw van de schuldenaar van 
de overgedragen vordering ; de schuldenaar is niet te goeder trouw wanneer 
hij, ook al was hem nog geen kennis gegeven, op de hoogte is van de over-
dracht van de schuldvordering. (Art. 1691, tweede lid, BW) 

2o en 3o Krachtens artikel 14 Wet Financiële Zekerheden kan de schuldver-
gelijking met de overgedragen schuldvordering krachtens een overeenkomst 
strekkende tot conventionele compensatie, door de schuldenaar aan de over-
nemer worden tegengeworpen op voorwaarde dat deze overeenkomst reeds 
bestond ten tijde van de overdracht en dit ongeacht het tijdstip van het 
ontstaan van de te verrekenen schuldvordering en zonder dat de schuldvor-
deringen samenhangend dienen te zijn ; deze bepaling doet geen afbreuk aan 
het vereiste van de goede trouw van de schuldenaar bedoeld in artikel 1691, 
tweede lid, Burgerlijk Wetboek  (1). (Art. 14 Wet Financiële Zekerheden ; 
Art. 1691, tweede lid, BW)

  (1) Art. 14 Wet Financiële Zekerheden, voor zijn wijziging bij wet van 26 september 
2011 ; zie R. houBen, “Contractuele compensatie na samenloop — De nieuwe regeling 
nader beschouwd”, RW 2005-2006, (1161), 1164-1166, nrs. 5-9.
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(gr capiTaL parTnerS BvBa T. commerciaL finance group n.v.,  
in aanweZigheiD van v. e.a.) 

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 7 oktober 2011.

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

deerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. feiTen

Uit het arrest blijken de volgende feiten :
— op 1 april 2010 sluit de eiseres met MJB nv een overeenkomst tot 

overname van de voorraden van MJB nv, met mogelijkheid tot weder-
verkoop ;

— deze overeenkomst bevat een beding van conventionele schuldver-
gelijking tussen de schuldvorderingen van de verkoop en de eventuele 
wederverkoop ;

— op 1 april 2010 stelt MJB nv een factuur op voor een bedrag van 
190.000,25 euro en 9.680 euro met vervaldag op 90 dagen ;

— deze schuldvordering wordt dezelfde dag gecedeerd aan de verweer-
ster in het raam van een factoringovereenkomst door middel van een 
endossement van de factuur door het aanbrengen van een stempel met 
het bericht van de overdracht en betaalbaarheid aan de verweerster ;

— dezelfde dag richt de verweerster zich tot de eiseres om bevestiging 
te vragen of deze factuur is aanvaard ;

— de eiseres deelt aan de verweerster mee dat de factuur wordt 
aanvaard en zal worden voldaan op de vervaldag ;

— op 11 mei 2010 maakt de eiseres gebruik van haar recht op weder-
verkoop en maakt een factuur op geadresseerd aan MJB nv voor een 
totaalbedrag van 199.680,25 euro ;

— op de vervaldag maakt de verweerster aanspraak op betaling van de 
aan haar overgedragen factuur ;

— de eiseres weigert de betaling op grond van de conventionele schuld-
vergelijking krachtens de overeenkomst van 1 april 2010. 

iv. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tweede onderdeel

4. Luidens artikel 1691, tweede lid, Burgerlijk Wetboek kan de te goeder 
trouw zijnde schuldenaar de gevolgen van elke rechtshandeling die ten 
opzichte van de overdrager is gesteld, inroepen ten opzichte van de over-
nemer, voordat de overdracht aan hem ter kennis werd gebracht of door 
hem werd erkend. De schuldenaar is niet te goeder trouw wanneer hij 
kennis had van de overdracht op het tijdstip van de totstandkoming van 
de rechtshandeling.

Op grond van deze bepaling is de tegenwerpelijkheid aan de overnemer 
van de schuldvordering, van een conventionele schuldvergelijking 
afhankelijk van de goede trouw van de schuldenaar van de overgedragen 
vordering. De schuldenaar is niet te goeder trouw wanneer hij, ook al 
was hem nog geen kennis gegeven, op de hoogte is van de overdracht van 
de schuldvordering.

5. Artikel 1295 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldenaar van de 
overgedragen schuldvordering na de kennisgeving of de erkenning van 
de overdracht, zich niet meer op schuldvergelijking kan beroepen die 
daarna tot stand komt.

Schuldvergelijking blijft echter mogelijk voor samenhangende schuld-
vorderingen. 

6. Luidens artikel 14 Wet Financiële Zekerheden, in zijn toepasselijke 
versie, kunnen nettingovereenkomsten alsook de ontbindende bedingen 
en voorwaarden of de bedingen en voorwaarden met betrekking tot de 
vroegtijdige beëindiging die zijn vastgelegd om de schuldvernieuwing of 
-vergelijking mogelijk te maken, zonder voorafgaande ingebrekestel-
ling of gerechtelijke beslissing, niettegenstaande elke overdracht van de 
rechten waarop zij betrekking hebben, in het geval van de opening van een 
insolventieprocedure of in het geval van het beslag of enig ander geval van 
samenloop, aan de schuldeisers worden tegengesteld als de schuldvordering 
en de schuld waarop de schuldvernieuwing of -vergelijking moet worden 
toegepast, bestaan op het ogenblik waarop de insolventieprocedure, het 
beslag of een geval van samenloop plaatsvindt, ongeacht de datum van 
hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt.

Krachtens deze bepaling kan de schuldvergelijking met de overge-
dragen schuldvordering krachtens een overeenkomst strekkende tot 
conventionele compensatie, door de schuldenaar aan de overnemer 
worden tegengeworpen op voorwaarde dat deze overeenkomst reeds 
bestond ten tijde van de overdracht en dit ongeacht het tijdstip van het 
ontstaan van de te verrekenen schuldvordering en zonder dat de schuld-
vorderingen samenhangend dienen te zijn.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het vereiste van de goede trouw van 
de schuldenaar bedoeld in artikel 1691, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

7. De appelrechters stellen vast dat de eiseres bij het sluiten van de 
overeenkomst van 1 april 2010 wist dat “de factuur onmiddellijk zou 
worden overgedragen aan (de verweerster) om aldus van deze een groot 
deel van de koopsom als voorschot (krediet) te ontvangen” en oordelen 
dat de eiseres niet te goeder trouw heeft gehandeld zodat op grond 
van artikel 1691, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, de eiseres jegens de 
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verweerster geen beroep kan doen op schuldvergelijking krachtens de 
overeenkomst van 1 april 2010 met de later ontstane schuldvordering op 
de overdrager.

Door aldus te oordelen is het arrest naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vordering tot bindendverklaring

8. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt ieder belang aan de 
vordering in bindendverklaring. 

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

5 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. De Baets, 
mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 518

3o kamer — 8 oktober 2012
(C.11.0347.F)

gerechTSDeurwaarDer. — funcTieS. — Begrip.

Het arrest dat oordeelt dat de opdracht betrekking heeft op het innen van de 
onmiddellijk opeisbare schuldvorderingen door een intercommunale, zowel via 
een procedure in der minne als desnoods via een gerechtelijke procedure, en niet 
op de inrichting van de minnelijke en gerechtelijke inning van de schuldvor-
deringen van voornoemde intercommunale, doch op de inning zelf, zoals blijkt 
uit de aankondiging van de opdracht en de beschrijving van het voorwerp in 
het bestek, mag bijgevolg, zonder artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek te 
schenden, uit die overwegingen afleiden dat de gerechtelijke inning van de niet 
betwiste schuldvorderingen van de voornoemde intercommunale deel uitmaakt 
van de wettelijke opdracht van de gerechtsdeurwaarders als bepaald bij artikel 
516 van het Gerechtelijk Wetboek  (1). (Art. 516, Gerechtelijk Wetboek) 

(iuriS-Link – groep gerechTSDeurwaarDerS BeLgië –  
groupemenT D’huiSSierS BeLgeS B.v. onDer De vorm van c.v.B.a.  

T. Leroy eT aSSociéS B.v. onDer De vorm van c.v.B.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2010 gewezen 
door het hof van beroep te Brussel.

  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 518.
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De zaak is bij beschikking van 6 september 2012 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel 

Eerste onderdeel 

Luidens artikel 516, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zijn, behoudens 
andersluidende wettelijke bepalingen, alleen de gerechtsdeurwaarders 
bevoegd tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuit-
voerleggen van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoer-
bare vorm. Volgens het derde lid van dat artikel kunnen zij ter griffie de 
uitgiften, afschriften en uittreksels van alle processtukken lichten en de 
verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen. 

Het arrest beschouwt dat “de litigieuze opdracht betrekking heeft op 
het innen van de onmiddellijk opeisbare schuldvorderingen van Sibelga 
[…] zowel via een procedure in der minne als desnoods via een gerechte-
lijke procedure, en niet op het organiseren van de minnelijke en gerech-
telijke inning van de schuldvorderingen van Sibelga doch op de inning 
zelf, zoals blijkt uit de aankondiging van de opdracht en de beschrijving 
van het voorwerp in het bestek”.

Het arrest mag bijgevolg, zonder artikel 516 Gerechtelijk Wetboek te 
schenden, uit die overwegingen afleiden dat “de gerechtelijke inning 
van de niet-betwiste schuldvorderingen van Sibelga deel uitmaakt van 
de wettelijke opdracht van de gerechtsdeurwaarders zoals bepaald bij 
artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek” zodat “[de verweerster] geen 
verkoper is voor die prestaties van de litigieuze opdracht en bijgevolg 
onttrokken is aan de toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument”.

Met die overwegingen biedt het arrest het Hof de mogelijkheid om zijn 
wettigheidstoezicht uit te oefenen. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

8 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de 
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heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer Foriers.

N° 519
3o kamer — 8 oktober 2012

(C.11.0674.F)

1o LevenSonDerhouD. — BijDrage in heT LevenSonDerhouD en De opvoe-
Ding van De kinDeren. — raming. — criTerium. — inkomSTen. — miDDeLen 
van eLk van De ouDerS. — voorDeLen in naTura. — aarD en BeDrag. — inDi-
caTie. — BeDoeLing van De weTgever.

2o LevenSonDerhouD. — BijDrage in heT LevenSonDerhouD en De opvoe-
Ding van De kinDeren. — Berekening. — criTeria. — inkomSTen. — miDDeLen 
van eLk van De ouDerS. — voorDeLen in naTura. — aarD en BeDrag. — 
rechTer. — verpLichTing. — inDicaTie.

3o rechTBanken. — BurgerLijke Zaken. — aLLerLei. — rechTer. — 
verpLichTing. — LevenSonDerhouD. — BijDrage in heT LevenSonDerhouD en 
De opvoeDing van De kinDeren. — Berekening. — criTeria. — inkomSTen. — 
miDDeLen van eLk van De ouDerS. — voorDeLen in naTura. — aarD en BeDrag. 
— rechTer. — verpLichTing. — inDicaTie.

4o reDenen van De vonniSSen en arreSTen. — geen concLuSie. 
— BurgerLijke Zaken (hanDeLSZaken en SociaLe Zaken inBegrepen). — 
LevenSonDerhouD. — BijDrage in heT LevenSonDerhouD en De opvoeDing van 
De kinDeren. — Berekening. — criTeria. — inkomSTen. — miDDeLen van eLk 
van De ouDerS. — voorDeLen in naTura. — aarD en BeDrag. — rechTer. — 
verpLichTing. — inDicaTie.

1o De wetgever, die krachtens artikel 1321, § 1, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals gewijzigd bij de wet van 19 maart 2010, de rechter de verplichting oplegt 
om de aard en het bedrag van de middelen van elk van de ouderS in acht 
te nemen op grond van artikel 203, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, heeft 
de partijen de mogelijkheid willen bieden om de berekeningswijze van de 
onderhoudsbijdrage te begrijpen. (Art. 1321, § 1, 1o, Gerechtelijk Wetboek ; 
Art. 203, §§ 1 en 2 BW)

2o, 3o en 4o Voor de vaststelling van de middelen van elk van de ouders houdt 
de rechter niet alleen rekening met de voordelen uit bijkomende inkomsten 
maar ook met de voordelen in natura die hun lasten verlagen ; daaruit volgt 
dat de rechter verplicht is om in zijn beslissing over de onderhoudsbijdrage 
de aard en het bedrag te vermelden van de voordelen in natura die hij in 
acht neemt en die de lasten van elk van de ouders verlagen. (Art. 1321, § 1, 
1o, Gerechtelijk Wetboek ; Art. 203, §§ 1 en 2 BW)

(v. T. v.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 mei 2011 gewezen 
door het hof van beroep te Brussel.
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De zaak is bij beschikking van 21 september 2012 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel

Volgens artikel 1321, § 1, 1o, Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij 
de wet van 19 maart 2010, vermeldt, behoudens akkoord van de partijen 
over het bedrag van de onderhoudsbijdrage in het belang van het kind, 
elke rechterlijke beslissing die de onderhoudsbijdrage vaststelt op grond 
van artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek, de aard en het bedrag van de 
middelen van elk van de ouders door de rechter in acht genomen op 
grond van artikel 203, § 2, van dat wetboek.

Door die verplichting aan de rechten op te leggen heeft de wetgever de 
partijen de mogelijkheid willen bieden om de berekeningswijze van de 
onderhoudsbijdrage te begrijpen.

Luidens artikel 203, § 2, Burgerlijk Wetboek wordt met middelen onder 
andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkom-
sten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun 
levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen. 

Voor de vaststelling van de middelen van elk van de ouders houdt de 
rechter niet alleen rekening met de voordelen uit bijkomende inkom-
sten maar ook met de voordelen in natura die hun lasten verlagen.

Hieruit volgt dat de rechter verplicht is om, in zijn beslissing over de 
onderhoudsbijdrage, de aard en het bedrag te vermelden van de voor-
delen in natura die hij in acht neemt en die de lasten van elk van de 
ouders verlagen. 

Het arrest dat bij de vaststelling van het bedrag van de onderhouds-
bijdrage die de verweerder aan de eiseres voor de gemeenschappelijke 
kinderen verschuldigd is, beslist dat de verweerder “over een topklasse 
bedrijfsvoertuig, een tankkaart, een laptop, een gsm, […], een groeps-
verzekering en een hospitalisatieverzekering beschikt” en dat “die 
voordelen sommige dure lasten van het dagelijks leven dekken [die de 
verweerder] niet hoeft te dragen met wat hij maandelijks ter beschik-
king heeft”, maar het bedrag niet vermeldt dat het in acht neemt voor 
die voordelen, schendt bijgevolg de artikelen 1321, § 1, 1o, Gerechtelijk 
Wetboek en 203, § 2, Burgerlijk Wetboek. 

Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerder veroor-
deelt om van 1 september 2010 tot 31 december 2010 aan de eiseres de 
bedrag van 60 euro per maand en per kind als onderhoudsbijdrage te 
betalen, het voor recht zegt dat voor de andere periodes iedere partij 
bijdraagt tot het onderhoud van de kinderen gedurende de periode dat 
zij ze huisvest zonder dat in de betaling van een onderhoudsbijdrage 
moet worden voorzien, en het uitspraak doet over de kosten.

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

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

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

8 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer 
Foriers en de heer Mahieu.

N° 520

3o kamer — 8 oktober 2012
(S.11.0150.F)

1o gronDweT. — gronDweT 1994 (art. 1 tot 99). — arTikeL 10. — arTikeL 
11. — geLijkheiD. — nieT-DiScriminaTie. — Begrip. — verSchiL in BehanDe-
Ling. — rechTvaarDiging. — voorwaarDen.

2o werkLooSheiD. — rechT op uiTkering. — wachTuiTkeringen. — 
aarD. — DoeLSTeLLing.

3o werkLooSheiD. — rechT op uiTkering. — arBeiDSmarkT. — inScha-
keLing. — inSpanningen. — SchrifTeLijke overeenkomST. — acTivering. 
— inZeT. — SancTie. — werkLoZen. — werkLooSheiDSuiTkeringen. — jonge 
werkLoZen. — wachTuiTkeringen. — geLijkheiD. — nieT-DiScriminaTie. — nieT 
vergeLijkBare caTegorieën. — verSchiL in BehanDeLing. — rechTvaarDiging. 

4o gronDweT. — gronDweT 1994 (art. 1 tot 99). — arTikeL 10. — werkLooS-
heiD. — arBeiDSmarkT. — inSchakeLing. — inSpanningen. — SchrifTeLijke 
overeenkomST. — acTivering. — nieT-naLeving. — SancTie. — werkLoZen. 
— werkLooSheiDSuiTkeringen. — jonge werkLoZen. — wachTuiTkeringen. 
— geLijkheiD. — nieT-DiScriminaTie. — nieT vergeLijkBare caTegorieën. — 
verSchiL in BehanDeLing. — rechTvaarDiging. 

5o gronDweT. — gronDweT 1994 (art. 1 tot 99). — arTikeL 11. — werkLooS-
heiD. — arBeiDSmarkT. — inSchakeLing. — inSpanningen. — SchrifTeLijke 
overeenkomST. — acTivering. — nieT-naLeving. — SancTie. — werkLoZen. 
— werkLooSheiDSuiTkeringen. — jonge werkLoZen. — wachTuiTkeringen. 
— geLijkheiD. — nieT-DiScriminaTie. — nieT vergeLijkBare caTegorieën. — 
verSchiL in BehanDeLing. — rechTvaarDiging. 

1o De regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet als bepaald bij artikel 10 van 
de Grondwet en dat het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen 
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toegekend zonder discriminatie moet verzekerd worden als bepaald bij artikel 
11 van de Grondwet, impliceert dat al wie zich in een zelfde situatie bevindt 
op dezelfde manier wordt behandeld maar sluit niet uit dat een onderscheid 
wordt gemaakt tussen verschillende categorieën van personen voor zover het 
onderscheidscriterium objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd ; het 
bestaan van een dergelijke rechtvaardiging moet worden beoordeeld in het 
licht van het doel en van de gevolgen van de genomen maatregel. 

2o De wachtuitkeringen worden toegekend aan jongeren die de door de 
toepasselijke regelgeving voorgeschreven periode niet significant gewerkt of 
bijgedragen hebben ; ze hebben niet tot doel een werknemer te vergoeden 
die onvrijwillig zonder arbeid is maar om de toegang van jongeren tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken. 

3o, 4o en 5o Artikel 59quinquies, § 6, eerste lid, en tweede lid, 1o, van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 dat een zwaardere sanctie bepaalt 
voor diegene die wachtuitkeringen geniet, maakt een onderscheid dat objec-
tief en redelijk kan worden gerechtvaardigd tussen de jonge werknemer 
die wachtuitkeringen geniet en de werkloze die werkloosheidsuitkeringen 
geniet. (Artt. 36, 59quinquies, § 6, eerste en tweede lid, Werkloosheidsbe-
sluit ; Artt. 10 en 11, Grondwet)

(rva T. o.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2011 
gewezen door het arbeidshof te Luik.

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

De regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet als bepaald bij artikel 10 
van de Grondwet en dat het genot van de rechten en vrijheden aan de 
Belgen toegekend zonder discriminatie moet verzekerd worden als 
bepaald bij artikel 11 van de Grondwet, impliceert dat al wie zich in 
een zelfde situatie bevindt op dezelfde manier wordt behandeld maar 
sluit niet uit dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen verschil-
lende categorieën van personen voor zover het onderscheidscriterium 
objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd. Het bestaan van zulke 
rechtvaardiging moet worden beoordeeld in het licht van het doel en van 
de gevolgen van de genomen maatregel. 
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Krachtens artikel 59quinquies, § 6, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
dat hier van toepassing is, wordt de jonge werknemer uitgesloten van 
het genot van inschakelingsuitkeringen gedurende een periode van vier 
maanden, gerekend van datum tot datum, als hij de verbintenis, aange-
gaan in de schriftelijke overeenkomst, niet heeft nageleefd om concrete 
acties uit te voeren die van hem verwacht worden tijdens de volgende 
maanden. 

Artikel 59quinquies, § 6, tweede lid, 1o, van hetzelfde koninklijk besluit 
bepaalt dat, in dezelfde hypothese, de werkloze die werkloosheidsuit-
keringen geniet gedurende een periode van vier maanden, gerekend 
van datum tot datum, de uitkering verminderd tot het bedrag van het 
leefloon ontvangt, indien hij de hoedanigheid heeft van werknemer met 
gezinslast of van alleenwonende werknemer. 

De werkloosheidsuitkeringen worden toegekend aan de werknemers 
die tijdens de door de toepasselijke regelgeving voorgeschreven periode 
hebben bijgedragen tot de werkloosheidsverzekering en hun dienstbe-
trekking verliezen door omstandigheden onafhankelijk van hun wil. 

De inschakelingsuitkeringen worden toegekend aan jongeren die 
tijdens die periode niet veel gewerkt of bijgedragen hebben. 

Ze hebben niet tot doel een werknemer te vergoeden die zijn werk 
ontnomen is door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil maar om 
de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. 

Door een zwaardere sanctie te bepalen voor diegene die inschake-
lingsuitkeringen geniet, maakt artikel 59quinquies, § 6, eerste lid, en 
tweede lid, 1o, van voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991 
een onderscheid dat objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd 
tussen de jonge werknemer die inschakelingsuitkeringen geniet en de 
werkloze die werkloosheidsuitkeringen geniet.

Het arrest beslist het tegendeel en schendt bijgevolg de in het onder-
deel aangevoerde bepalingen. 

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.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
Veroordeelt de eiser in de kosten, gelet op artikel 1017, tweede lid, 

Gerechtelijk Wetboek.

8 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer 
Foriers.
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N° 521

2o kamer — 9 oktober 2012
(P.11.2120.N)

1o aanranDing van eerBaarheiD en verkrachTing. — aanranDing 
van De eerBaarheiD meT geweLD of BeDreiging. — geweLD of BeDreiging. — 
Begrip. — BeoorDeLing. — criTeria.

2o onaanTaSTBare BeoorDeLing Door De feiTenrechTer. — 
geweLD of BeDreiging in De Zin van De arTikeLen 373 en 483 STrafweTBoek. 
— Door De BekLaagDe uiTgevoerDe hanDeLingen of uiTgeSproken woorDen.

3o caSSaTie. — BevoegDheiD van heT hof. — aLLerLei. — STrafZaken. 
— geweLD of BeDreiging in De Zin van De arTikeLen 373 en 483 STrafweTBoek. 
— Door De BekLaagDe uiTgevoerDe hanDeLingen of uiTgeSproken woorDen. 
— onaanTaSTBare BeoorDeLing Door De rechTer. — marginaLe ToeTSing. — 
grenS.

4o aanranDing van eerBaarheiD en verkrachTing. — miSDrijf 
van aanranDing van De eerBaarheiD. — moreeL BeSTanDDeeL. — Begrip.

5o veroorDeLing meT uiTSTeL en opSchorTing van De veroor-
DeLing. — gewoon uiTSTeL. — reDengeving.

6o veroorDeLing meT uiTSTeL en opSchorTing van De veroor-
DeLing. — proBaTieuiTSTeL. — reDengeving.

7o STraf. — aLLerLei. — veroorDeLing meT uiTSTeL. — veroorDeLing meT 
proBaTieuiTSTeL. — reDengeving.

8o reDenen van De vonniSSen en arreSTen. — geen concLuSie. 
— STrafZaken (geeSTrijke Dranken en Douane en accijnZen inBegrepen). — 
veroorDeLing meT uiTSTeL. — veroorDeLing meT proBaTieuiTSTeL. — reDen-
geving.

1o Het in het eerste lid van het artikel 373 Strafwetboek bedoelde geweld of 
bedreiging als bestanddeel van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid 
met geweld of bedreiging gepleegd, sluit in dat het slachtoffer wegens fysieke 
dwang niet in de mogelijkheid was zich te onttrekken aan de feiten die 
het niet vrijwillig zou hebben geduld, of dat het wegens het onverhoeds 
handelen van de dader geen gelegenheid had om zich ertegen te verzetten, 
dan wel die feiten slechts duldde ten gevolge van een door morele dwang bij 
dit slachtoffer verwekte vrees voor een dreigend kwaad ; het vermogen van 
het slachtoffer om zich te verzetten tegen het geweld of de bedreiging moet 
beoordeeld worden in het licht van de fysieke en mentale weerbaarheid van 
het slachtoffer waarbij onder meer ook de leeftijd van het slachtoffer of 
de gezagsrelatie tussen de dader en het slachtoffer medebepalende factoren 
kunnen zijn  (1). (Art. 373, eerste lid, Strafwetboek)

2o en 3o Het staat aan de rechter om in feite te oordelen of de door de beklaagde 
uitgevoerde handelingen of uitgesproken woorden als geweld of bedreiging in 

  (1) Zie : Cass. 7 maart 1989, AR 1930, AC 1988-1989, nr. 380 met conclusie adv.-gen. Guido 
D’Hoore.
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de zin van de artikelen 373 en 483 Strafwetboek moeten worden beschouwd ; 
het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen 
trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen 
worden verantwoord. (Artt. 373 en 483 Strafwetboek)

4o Aanranding van de eerbaarheid is een opzettelijk misdrijf en veronderstelt 
dat de pleger de bij wet verboden handeling wil stellen, in de objectieve 
wetenschap dat deze immoreel of obsceen is. (Artt. 372, 373 en 374 Straf-
wetboek)

5o, 6o, 7o en 8o Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 
195 Wetboek van Strafvordering niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen 
vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie-uitstel verleent  (1). (Artt. 195 
Wetboek van Strafvordering en 8, §§ 1 en 2, Probatiewet)

(h. T. T.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 17 november 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 373 en 483 Straf-
wetboek : uit de door de appelrechters vastgestelde feiten vermochten 
zij het bestaan van geweld of bedreiging in de betekenis van voormelde 
wetsartikelen niet af te leiden ; aldus verantwoorden zij hun beslissing 
niet naar recht dat de eiser schuldig is aan aanranding van de eerbaar-
heid met geweld of bedreiging.

2. Het in het eerste lid van het artikel 373 Strafwetboek bedoelde 
geweld of de bedreiging als bestanddeel van het misdrijf aanranding 
van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd, sluit in dat het 
slachtoffer wegens fysieke dwang niet in de mogelijkheid was zich te 
onttrekken aan de feiten die het niet vrijwillig zou hebben geduld, of 
dat het wegens het onverhoeds handelen van de dader geen gelegenheid 
had om zich ertegen te verzetten, dan wel die feiten slechts duldde ten 
gevolge van een door morele dwang bij dit slachtoffer verwekte vrees 
voor een dreigend kwaad. 

Het vermogen van het slachtoffer om zich te verzetten tegen het geweld 
of de bedreiging moet beoordeeld worden in het licht van de fysieke en 

  (1) Zie : Cass. 3 jan. 1995, AR P.93.1511.N, AC 1995, nr. 2.
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mentale weerbaarheid van het slachtoffer. Hierbij kunnen onder meer 
ook de leeftijd van het slachtoffer of de gezagsrelatie tussen de dader en 
het slachtoffer medebepalende factoren zijn.

3. Het staat aan de rechter om in feite te oordelen of de door de 
beklaagde uitgevoerde handelingen of uitgesproken woorden als geweld 
of bedreiging in de zin van de vermelde wetsartikelen moeten worden 
beschouwd. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen 
geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord.

In zoverre het middel opkomt tegen die onaantastbare beoordeling van 
feiten door de rechter of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

4. De appelrechters stellen vast dat :
— de feiten waaraan zij de eiser schuldig verklaren, meermaals plaats-

vonden op niet nader te bepalen data in de periode van 1 mei 2003 tot 
31 augustus 2008 ;

— het slachtoffer geboren is op 1 december 1994 ;
— de eiser als stiefvader gezag had over het slachtoffer ;
— het slachtoffer onder meer verklaarde dat “als ik dat ook niet 

toeliet kwam die wel s aan spullen van het leger om mee te nemen naar 
huis”, “dus voor Afghanistan is hij dat beginnen te zeggen maar dat van 
dat die mij wat zou aandoen was van t begin” en “soms sloeg ik hem ook 
in zijne maag dat die zou stoppen maar dan zei die als ge dat nog s doet 
dan doe ik u wat.”

Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht dat “de door de [eiser] gepleegde aanrandingen werden gepleegd 
en door het minderjarige slachtoffer werden ondergaan onder fysieke of 
zedelijke dwang.”

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de 
appelrechters beantwoorden niet het in eisers appelconclusie aange-
voerde verweer dat het algemeen opzet als moreel misdrijfbestanddeel 
niet bewezen is.

6. Aanranding van de eerbaarheid is een opzettelijk misdrijf. Het 
veronderstelt dat de pleger de bij wet verboden handeling wil stellen, in 
de objectieve wetenschap dat deze immoreel of obsceen is.

7. Het arrest stelt vast dat de eiser verklaard heeft : “Het klopt dat 
ik onzedige aanrakingen heb gedaan op Glenn toen ik met hem ging 
douchen. (…) Hij vroeg zelf regelmatig om dit te doen. Ik vind dat aan de 
ene kant dat dit niet kan. Het mag inderdaad niet. (...) Ik heb tegen hem 
gezegd dat ik daarmee ging stoppen als hij groter werd.” Aldus stelt het 
arrest vast dat de eiser ervan bewust was dat hij onzedige aanrakingen 
heeft gepleegd op het minderjarige slachtoffer toen hij met hem ging 
douchen. Met die overweging die de onopzettelijke of onbedoelde aard 
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uitsluit van de aan de eiser toegeschreven onzedige aanraking, beant-
woordt het arrest het bedoelde verweer.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Spriet (bij de balie te Turnhout).

N° 522

2o kamer — 10 oktober 2012
(P.12.1591.F)

onDerZoek in STrafZaken. — TeLefoonTap. — BeSchikkingen van De 
onDerZoekSrechTer en STukken ToT TenuiTvoerLegging van De maaTregeL. — 
voeging Bij heT DoSSier. — anDer DoSSier. — voeging van een afSchrifT van 
De BeSchikkingen. — geen voeging van De STukken ToT TenuiTvoerLegging 
van De maaTregeL. — gevoLg.

Artikel 90sexies van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de beschik-
kingen van de onderzoeksrechter, de verslagen van de officieren van gerech-
telijke politie bedoeld in artikel 90quater, § 3, en de processen-verbaal die 
betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van die maatregel, uiterlijk na 
het beëindigen van de maatregel bij het dossier worden gevoegd ; uit het feit 
alleen dat de met de beschikkingen samengaande vorderingen van de onder-
zoeksmagistraat, alsook de voormelde verslagen en processen-verbaal uit een 
ander dossier, niet bij de rechtspleging zijn gevoegd die tegen een afzonder-
lijk vervolgde inverdenkinggestelde is geopend, kan niet worden afgeleid dat 
het onderzoeksgerecht moet beslissen dat die maatregel nietig is.

(T.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 september 2012.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

De eiser voert aan dat de appelrechters hun motiveringsplicht en 
het recht van verdediging miskennen door niet te antwoorden op zijn 
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conclusie met betrekking tot de nietigheid van de in het kader van een 
ander dossier uitgevoerde telefoontap, aangezien de stukken tot tenuit-
voerlegging van die maatregel geen deel uitmaken van het hem betref-
fende dossier van de rechtspleging.

Artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de beschik-
kingen van de onderzoeksrechter, de verslagen van de officieren van 
gerechtelijke politie bedoeld in artikel 90quater, § 3, en de processen-
verbaal die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van die maat-
regel, uiterlijk na het beëindigen van de maatregel bij het dossier 
worden gevoegd.

Uit het feit alleen dat de met de beschikkingen samengaande vorde-
ringen van de onderzoeksmagistraat, alsook de voormelde verslagen en 
processen-verbaal uit een ander dossier, niet bij de rechtspleging zijn 
gevoegd die tegen een afzonderlijk vervolgde inverdenkinggestelde is 
geopend, kan niet worden afgeleid dat het onderzoeksgerecht moet 
beslissen dat die maatregel nietig is.

Nadat de kamer van inbeschuldigingstelling de wettigheid had onder-
zocht van de beschikkingen die op regelmatige wijze uit het onderzoeks-
dossier ten laste van een derde waren gehaald, en de uitkomst ervan had 
nagegaan, diende zij niet meer te antwoorden op het voormelde verweer.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-

vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

10 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Martins 
en mevr. Boutuil.

N° 523

1o kamer — 11 oktober 2012
(C.10.0260.F)

1o caSSaTiemiDDeLen. — BurgerLijke Zaken. — BeLang. — vervan-
ging van reDenen. — gronD van nieT-onTvankeLijkheiD. — voorwaarDe.

2o koop. — vrijwaring Tegen uiTwinning. — uiTgeSTeLDe overDrachT van 
eigenDom. — ToepaSSing.

1o Het Hof kan een reden waarop het middel geen kritiek uitoefent, niet 
vervangen zonder zijn bevoegdheid te overschrijden  (1).

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 523.
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2o Vrijwaring tegen uitwinning, die een gevolg is van de verkoop, is niet 
uitgesloten bij uitstel van overdracht van de eigendom van de zaak  (1). 
(Artt. 1626, 1630, 4o en 1633 BW)

(S. e.a. T. i. e.a., in TegenwoorDigheiD van immoBiLère Le Lion n.v.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 26 november 2009.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 september 2012 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1101, 1108, 1134, 1135, 1142, 1145, 1146, 1150, 1151, 1184, 1582, 1583, 
1584, 1589, 1603, 1625, 1626, 1628, 1630 en 1633 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verwerpt de vordering op grond waarvan de eisers de veroordeling 
van de verweerders vorderden tot betaling, hoofdelijk of in solidum, van een 
vergoeding die is vastgesteld op 1.500.000 euro, onder voorbehoud van wijzigingen, 
en die ertoe strekt de schade te vergoeden die de eisers hebben geleden door het 
verlies van de meerwaarde van het pand, om de volgende redenen :

 “De [verweerders] hebben in mei 2004 beslist om hun eigendom, gelegen te W., 
…laan …, te verkopen ;

Daartoe hebben zij met de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij] een contract woningbureau gesloten, waarvan niet betwist wordt dat ze 
niet op schrift is gesteld ;

Wat dat betreft blijkt het volgende uit de brief die de [tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partij] op 12 mei 2004 aan de [verweerders] heeft 
geschreven :

— eerstgenoemde werd belast met een niet-exclusieve opdracht voor de verkoop 
van het goed, tegen betaling van een ereloon tot beloop van drie pct. van de defi-
nitieve verkoopprijs (plus belasting over de toegevoegde waarde) ;

— de aangekondigde prijs bedroeg 2.650.000 euro ;
— er was reeds contact opgenomen met verschillende kandidaten, onder wie de 

[eisers], die het goed bezichtigd hebben op woensdag 12 mei 2004 om veertien uur ;
De [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], die handelde in 

het kader van haar opdracht, had immers reeds op 10 mei 2004 aan de [eiser] een 
mail gestuurd met een beschrijving van het goed, dat aangeboden werd voor een 
prijs van 2.650.000 euro […], die de [eiser] diezelfde dag heeft beantwoord met de 
vraag of hij het pand kon bezoeken ;

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 523.

ARREST-2012-10.indb   2144 27/06/13   16:48



N° 523 - 11.10.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2145

De [eisers] hebben het goed op woensdag 12 mei 2004 bezichtigd, samen met de 
[verweerders] en de heer d., afgevaardigde van de [tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] ;

Op donderdag 13 mei hebben de [eisers], die een afspraak hadden met de [tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] om een ander goed te bezich-
tigen, gevraagd of ze een optie van twee maanden konden nemen op het pand in 
de … laan, voor een prijs van 75.000 euro ;

Toen de heer d. contact opnam met de [verweerders], hebben zij geweigerd 
om een dergelijke optie toe te kennen, maar zij hebben niettemin, zoals hier-
onder wordt gepreciseerd, aanvaard om aan de [eisers] een “recht” toe te kennen 
waarvan “de precieze omvang”, zoals de eerste rechter heeft vastgesteld, “de kern 
van het huidige geschil vormt” ;

Het echtpaar H.-S. heeft het goed op donderdag 13 mei 2004 bezichtigd en ze 
hebben het de volgende dag nog twee keer bekeken ;

Op vrijdag 14 mei 2004 heeft [de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij] de volgende brief geschreven aan de [eisers] : “Ik bevestig het feit 
dat de verkopers mij de toestemming hebben gegeven om u te bevestigen dat zij 
zich ertoe verbinden u op de hoogte te houden van alle vaste biedingen op hun 
goed gedurende een termijn van tien dagen, met ingang van 13 mei 2004. Ik dien u 
ook erop te wijzen dat er nu reeds andere kandidaten zijn die duidelijk hun inte-
resse laten blijken. Daarom meen ik dat het zeer belangrijk is dat u uw zo snel 
mogelijk contact met de bank opneemt, zodat u al uw kansen behoudt om tijdig 
te reageren. U beschikt over een termijn van vierentwintig uur om uw bod af te 
stemmen op een concreet bod. Ik houd u op de hoogte” ;

De [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] heeft diezelfde dag 
het volgende aan de [verweerders] geschreven : “Ik bevestig dat u aanvaard hebt 
om [aan de eisers] voorrang te geven bij de aankoop van uw eigendom. Het gaat 
hier niet om een optie maar alleen om het recht om, binnen een termijn van 
vierentwintig uur, hun bod af te stemmen op een bod waarmee u akkoord gaat. 
[De eisers] nemen contact op met hun bank om te weten of zij de aankoop van 
het goed binnen de wettelijke termijn kunnen financieren, ook al aanvaarden zij 
de door u gestelde bewoningsvoorwaarden. Ik zal uw mondeling akkoord met die 
voorwaarden schriftelijk bevestigen, aangezien zij me hierom hebben gevraagd. 
Ik zal u uiteraard op de hoogte houden van de verdere stappen van de heer en 
mevrouw O.H. en de heer en mevrouw D.” ;

Het echtpaar H. heeft het goed op zaterdag 15 mei 2004 een vierde keer bezich-
tigd, samen met juffrouw Z., afgevaardigde van [de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij], en hebben dezelfde dag een schriftelijk bod van 
2.650.000 euro uitgebracht. Volgens dat bod diende het huis tegen 17 januari 2005 
beschikbaar te zijn, zou er uiterlijk op maandag 17 mei 2004 een voorlopige koop-
overeenkomst worden gesloten, zou er een voorschot van tien pct. betaald worden 
op de dag van de voorlopige koopovereenkomst, dat bij de notaris van de koper 
geblokkeerd zou worden, en zou de authentieke koopakte uiterlijk op 17 januari 
2005 ondertekend worden ;

De [verweerders] hebben dat bod ondertekend voor akkoord […] ;

De heer d. heeft, nog steeds op zaterdag 15 mei 2004, [de eiser] per telefoon laten 
weten dat het echtpaar H. een vast bod van 2.650.000 euro had uitgebracht ;

[De eiser] heeft op zondag 16 mei aan de [tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij] de volgende fax gestuurd : “Verwijzend naar uw brief van 14 mei 
en naar onze telefoongesprekken, heb ik de eer u mee te delen dat ik akkoord ga 
met het bod voor de verkoop van de eigendom gelegen te …, …laan …, van de heer 
en mevrouw I. tegen de prijs van 2.650.000 euro. De verkoop is dus voltrokken. 
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Kunt u me de naam van de notaris van de verkopers meedelen zodat ik zijn naam 
aan mijn notaris kan doorgeven” ;

De heer d. heeft nog dezelfde dag de volgende fax aan de [verweerders] gestuurd : 
“Ik neem kennis van uw beslissing om de in de titel vermelde eigendom te 
verkopen aan de heer en mevrouw O.H., niettegenstaande het feit dat u me 
mondeling de toestemming hebt gegeven om [aan de eiser] gedurende tien dagen, 
met ingang van 13 mei 2004, een recht van voorrang te geven (wat ik heb beves-
tigd in mijn brief van 14 mei 2004). Ik wijs iedere verantwoordelijkheid voor de 
mogelijke gevolgen van uw beslissing af. Ik blijft te uwer beschikking voor de 
afsluiting van deze zaak” ;

De [verweerders] hebben de volgende dag, op 17 mei 2004, hierop geantwoord : “Ik 
bevestig de goede ontvangst van uw brief van 16 mei, die mij verrast. In uw brief 
van 14 mei [aan de eiser] bevestigt u dat u van ons de toestemming heeft gekregen 
“om u te bevestigen dat hij zich ertoe verbindt u op de hoogte te houden van alle 
vaste biedingen die op het goed worden uitgebracht gedurende tien dagen, met 
ingang van 13 mei 2004” en dat, daarenboven, “u een termijn van vierentwintig 
uren toekent om uw bod af te stemmen op een concreet bod”. Toen uw assistente, 
mevrouw v., mij gewezen heeft op de belangstelling van de heer en mevrouw H. 
en zij mij hun bod heeft voorgelegd, heb ik haar gevraagd of wij dat bod mochten 
aanvaarden. Zij heeft hierop bevestigend geantwoord, wat mij door mijn notaris 
werd bevestigd, gelet op het feit dat wij [aan de eiser] geen enkele optie hadden 
toegekend ; onze enige verbintenis jegens hem bestond erin dat wij beloofden hem 
op de hoogte te houden van een ander bod, zonder dat wij verplicht waren hem 
het goed voor een welbepaalde prijs te verkopen. In tegenstelling tot wat [de 
eiser] beweert in de fax [die hij] u op 16 mei heeft gestuurd, is de verkoop niet 
voltrokken en mogen wij het goed verkopen aan wie we willen. Ik betreur het feit 
dat u iedere verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen van onze beslis-
sing afwijst, hoewel die beslissing werd genomen in overleg met uw assistente, 
mevrouw v., die aanwezig was bij alle handelingen die wij afgelopen weekend 
hebben gesteld. Ik verzoek u bijgevolg om ons standpunt ter kennis te brengen 
[aan de eiser], jegens wie wij menen geen enkele verbintenis te hebben aange-
gaan” ;

De [verweerders] hebben daarenboven nog dezelfde dag, met name op maandag 
17 mei 2004, met het echtpaar H. een voorlopige koopovereenkomst gesloten, die 
werd opgesteld door notaris J. […] ;

Nog steeds op maandag 17 mei 2004 heeft [de eiser], die op de hoogte was gebracht 
van de ondertekening van die voorlopige koopovereenkomst, aan notaris J., 
met een kopie voor [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], 
de volgende fax gestuurd […] : “Verwijzend naar ons telefoongesprek van deze 
morgen, bevestig ik dat ik het geenszins eens ben met uw standpunt volgens 
hetwelk [de verweerders] het recht hebben hun eigendom te verkopen aan wie 
ze maar willen, zonder rekening te moeten houden met de rechten die zij mij 
op 14 mei hebben toegekend. Wij zijn uitermate verbijsterd. Mijn echtgenote en 
ikzelf waren ervan overtuigd dat wij in volle vertrouwen handelden. Ik meen in 
ieder geval dat de heer en mevrouw H. die eigendom niet te goeder trouw zullen 
kunnen kopen en dat een eventuele koop mij niet zal kunnen worden tegenge-
worpen” ;

De [eisers] hebben, na een uitwisseling van brieven, de zaak via een eenzijdig 
verzoekschrift bij de voorzitter van eerste aanleg te Brussel en, terzelfder tijd, 
bij de rechter in kort geding aanhangig gemaakt teneinde de [verweerders] te 
verbieden de litigieuze eigendom aan eender wie te verkopen, op straffe van een 
dwangsom van 500.000 euro. De voorzitter van de rechtbank heeft hun vordering 
toegewezen door de respectieve beschikkingen van 2 juni en 10 december 2004, 
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waarbij de beschikking in kort geding achteraf is gewijzigd door het arrest van 
het hof [van beroep] van 11 augustus 2005 ;

De akte van verkoop van het goed tussen de [verweerders] en het echtpaar H. 
is ondertekend op 10 oktober 2005 en is de volgende dag overgeschreven in het 
kantoor van bewaring der hypotheken ;

De [eisers] hebben intussen, op 6 september 2004, de registratierechten betref-
fende de verkoop van de eigendom in de … laan betaald en hebben de brief van 
16 mei 2004 waarin [de eiser] schrijft dat hij aanvaardt om het goed voor 2.650.000 
euro te kopen, doen registreren”,

en om de volgende redenen :

 “1. Wat betreft de ‘verbintenis’ die de [verweerders] jegens de [eisers] hebben 
aangegaan

De [eisers] voeren aan dat de [verweerders] jegens hen een verbintenis hebben 
aangegaan door hen een recht van voorrang toe te kennen ;

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, dienen de [eisers] dit te bewijzen. 
Aangezien het een verbintenis is die de waarde van 375 euro te boven gaat, moet 
dat bewijs daarenboven worden geleverd door een geschrift (artikel 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek) of, indien er een begin van bewijs door geschrift bestaat 
[d.w.z. een document van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld of van 
zijn wettelijke of overeengekomen vertegenwoordiger, waardoor het aangevoerde 
feit waarschijnlijk wordt gemaakt (artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek ; 
Cass., 14 oktober 1965, Pas., 1966, I, 206)], met name door vermoedens ;

In zijn brief van 14 mei 2004 heeft [de tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij] te dezen het volgende aan de [eisers] geschreven : ‘Ik bevestig 
het feit dat de verkopers mij de toestemming hebben gegeven om u te bevestigen 
dat zij zich ertoe verbinden u op de hoogte te houden van alle vaste biedingen 
op hun goed gedurende een termijn van tien dagen, met ingang van 13 mei 2004. 
[…].U beschikt over een termijn van vierentwintig uur om uw bod af te stemmen 
op een concreet bod’ ;

Hoewel het niet zo lijkt, kan echter niet worden betwist dat de [tot bindend-
verklaring van het arrest opgeroepen partij], zoals de eerste rechter terecht heeft 
vastgesteld, van de [verweerders] de lastgeving had gekregen om die verbintenis 
aan de [eisers] te bevestigen ;

Hoewel een vastgoedmakelaar in beginsel niet de opdracht heeft rechtshande-
lingen in naam en voor rekening van zijn klanten te stellen maar kandidaten te 
zoeken die belangstelling hebben voor de aankoop van hun eigendom, verbiedt 
geen enkele bepaling dat hij ook een lastgeving krijgt ;

Welnu, zonder dat de [eisers] een geschrift of een begin van bewijs door geschrift 
dienen voor te leggen (zij zijn immers geen partij bij de lastgevingsovereen-
komst), wordt die lastgeving in dit geval naar genoegen van recht aangetoond 
door de volgende elementen :

1. in zijn brief van 14 mei 2004 schrijft de [tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij] : ‘Ik bevestig het feit dat de verkopers mij de toestemming 
hebben gegeven om u te bevestigen dat zij zich ertoe verbinden u op de hoogte te 
houden van alle vaste biedingen’, waarbij het kantoor de door de [verweerders] 
aangegane verbintenis in hun naam ter kennis brengt ;

2. in de brief die de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
diezelfde dag aan de [verweerders] heeft gestuurd, schrijft zij : ‘Ik bevestig dat 
u aanvaard hebt om [aan de eisers] voorrang te geven bij de aankoop van uw 
eigendom. Het gaat hier niet om een optie maar alleen om het recht om, binnen 
een termijn van vierentwintig uur, hun bod af te stemmen op een bod waarmee 
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u akkoord gaat”, waarbij het kantoor bevestigt dat zij van de [verweerders] de 
opdracht heeft gekregen aan de [eisers] het “recht” toe te kennen “om hun bod 
aan te passen” ;

In dit geval moet erop gewezen worden dat de [verweerders] niet alleen niet 
betwisten dat zij in illo tempore de aldus aangehaalde instructies hebben gegeven, 
maar dat zij daarenboven uitdrukkelijk naar die instructies verwijzen in de 
tweede paragraaf van hun brief van 14 mei 2004 […]. De volgende paragraaf van 
die brief bevestigt geenszins hun standpunt volgens hetwelk de mogelijkheid dat 
zij de [eisers] geboden hadden om hun bod op een ander bod af te stemmen, hen 
geen enkel recht toekende maar een heel ander doel had, zoals hieroDer wordt 
gezegd in punt 4 ;

3. De [verweerders], die aan het toegekende “recht” weliswaar een andere 
draagwijdte geven (cfr. hun conclusie van 30 mei 2008, bladzijden 4 en 8 : “het kan 
niet worden betwist dat de [verweerders] een toegeving aan de [eisers] hebben 
gedaan”), voeren geen enkel ernstig argument aan om te betwisten dat zij de [tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] de opdracht hebben gegeven 
om in hun naam een “recht” aan de [eisers] toe te kennen, en zijn daarenboven 
de door hun lasthebber aangegane verbintenis op zijn minst gedeeltelijk nage-
komen (cfr. : “wij hadden ons ertoe verbonden u op te hoogte te houden van alle 
biedingen, wat door [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
ook werd gedaan”, zie brief van 18 mei 2004 van de [verweerders] aan de [eiser]), 
aangezien zij ervoor gezorgd hebben dat de [eisers] op de hoogte waren van het 
bod van het echtpaar H. en zij hebben, zoals hierna wordt gezegd, hun instemming 
met dat bod “uitgesteld” ;

De [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], die bevestigt dat 
hij in naam van zijn cliënten een recht heeft toegekend, heeft niet zomaar als 
“spreekbuis” van zijn cliënten maar wel degelijk ook als hun lasthebber gehan-
deld, door in hun naam de rechtshandeling te stellen waarmee zij was belast. Wat 
dat betreft doet het niet ter zake dat de [eisers] zich daarna rechtstreeks tot de 
[verweerders] en niet tot hun lasthebber hebben gewend ;

Uit het voorgaande volgt dat de [tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij] van de [verweerders] rechtsgeldig de opdracht had gekregen om, 
in hun naam, aan de [eisers] een recht toe te kennen en dat het kantoor, dat in 
het kader van die lastgeving handelde, laatstgenoemden hiervan in kennis heeft 
gesteld bij de voormelde brief van 14 mei 2004. Bijgevolg moet die brief worden 
aangemerkt als een begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 1347 van 
het Burgerlijk Wetboek en mogen de [eisers] dus, met name door vermoedens, de 
omvang van het hen toegekende recht aantonen ;

De brief van 14 mei 2004 bevat twee elementen omtrent de verbintenis van de 
[verweerders] :

— voor de verkopers, een meldingsplicht van tien dagen inzake de ingekomen 
biedingen (noot van het hof van beroep : verplichting die zij zijn nagekomen, zoals 
hierboven is gezegd) ;

— voor de kopers, het recht om hun bod binnen een termijn van vierentwintig 
uur “af te stemmen” op een welbepaald bod ;

De partijen zijn het oneens over de uitlegging die aan het woord “afstemmen” 
(s’aligner) moet worden gegeven ;

De gebruikelijke betekenis van het woord “s’aligner” is : “se ranger, être rangé 
sur la même ligne” (cfr. Larousse), zodat in elk geval moet worden verstaan dat 
de [verweerders], via de brief van hun lasthebber van 14 mei 2004, de [eisers] niet 
alleen op de hoogte hebben willen brengen van alle biedingen die zij ontvingen, 
maar hen ook de mogelijkheid hebben willen geven om hun bod op dat bod af te 
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stemmen (“s’aligner”), dat wil zeggen om een zelfde bod binnen een termijn van 
vierentwintig uur uit te brengen ;

Volgens de beschrijving wordt het litigieuze pand evenwel aangeboden voor de 
prijs van 2.650.000 euro en nergens wordt aangetoond, of zelfs maar aangevoerd, 
dat de [verweerders] een hogere prijs wensten. Indien, met andere woorden, de 
[verweerders] van een derde het bod ontvingen om het pand voor 2.650.000 euro te 
kopen, konden de [eisers] hun bod “afstemmen” op de bewoordingen en de voor-
waarden van een dergelijk bod ;

Indien, zoals de [verweerders] in substantie aanvoeren, het woord “s’aligner” 
alleen maar betekende dat de [eisers] konden laten weten dat zij hetzelfde bod 
als de derde uitbrachten, stelt het beding “u beschikt over een termijn van vier-
entwintig uur om uw bod af te stemmen op een concreet bod” voor de [eisers] 
niets voor ;

Indien het woord “s’aligner” evenwel impliceert dat de [eisers], door hetzelfde 
bod als de derde uit te brengen, boven laatstgenoemde verkozen moeten worden, 
dan krijgt het beding al zijn betekenis (cfr. artikel 1157 van het Burgerlijk 
Wetboek) ;

Wat dat betreft moet erop gewezen worden dat dit wel degelijk de betekenis is 
die aan dat woord werd gegeven door de heer d. toen hij, drie dagen eerder, in de 
hoedanigheid van lasthebber van de [verweerders], aan de [eisers] het hun toege-
kende recht bevestigde ; de heer d., een professional uit de vastgoedsector, heeft 
op 16 mei 2004 immers het volgende aan de [verweerders] geschreven : “u hebt me 
mondeling de toestemming gegeven om [aan de eiser] gedurende tien dagen, met 
ingang van 13 mei 2004, een recht van voorrang te geven” ; het “recht van voor-
rang” is, per definitie, het recht om, zoals in dit geval, voorrang boven een derde 
te krijgen ;

De [verweerders], die met name verwijzen naar de conclusie van de [tot bindend-
verklaring van het arrest opgeroepen partij] voor de eerste rechter, voeren tever-
geefs aan dat zij, bij gelijke biedingen, moesten kunnen blijven kiezen aan wie zij 
hun goed zouden verkopen ;

Die stelling berust immers noch op de bewoordingen waarin het aan de [eisers] 
toegekende recht bevestigd werd noch op enig objectief gegeven dat afgeleid kan 
worden uit de omstandigheden waarin dat recht hen werd toegekend. Bovendien 
moet worden beklemtoond dat de [eisers], van hun kant, gevraagd hadden om 
een recht te verkrijgen dat voor de verkopers nog meer verplichtingen inhield, 
te weten een optie van twee maanden op het pand. Een dergelijke optie zou de 
verkoop van het goed immers twee maanden lang “bevroren” hebben en het feit 
dat de door hen gevraagde optie niet werd toegekend, betekent op zich niet dat 
het recht van voorrang hun was geweigerd ;

Zoals uit het voorgaande blijkt, komt die stelling daarenboven erop neer dat 
het aan de [eisers] toegekende afstemmingsrecht niets meer te betekenen heeft ;

Het feit dat noch de aanvaarding door de [verweerders], op 15 mei 2004, van het 
bod van het echtpaar H., noch de voorlopige koopovereenkomst die tussen hen 
werd gesloten op 17 mei 2004 (dus na de fax van 16 mei 2004, waarin de [eisers] 
verklaard hebben dat zij hun bod zouden afstemmen op het voormelde bod) geen 
opschortende voorwaarde van niet-afstemming van de [eisers] bevatte, bewijst 
daarenboven niet dat de [verweerders], ondanks het recht dat zij hun hadden 
toegekend, zich de mogelijkheid hadden voorbehouden te kiezen aan wie zij hun 
goed zouden verkopen ;

Het is in dat verband niet relevant om, zoals de [verweerders], erop te wijzen 
dat de voorlopige koopovereenkomst die zij met het echtpaar H. hebben gesloten 
geen opschortende voorwaarde met betrekking tot het afstemmingsrecht bevat. 
Zoals uit de aan het hof [van beroep] voorgelegde stukken blijkt, hadden de 
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[verweerders] op het ogenblik van de ondertekening van die voorlopige koopover-
eenkomst reeds definitief beslist om hun verbintenis jegens de [eisers] niet na te 
komen ;

Daarenboven is het veelbetekenend dat de [verweerders] aan het akkoord van 
15 mei 2004, waarin zij instemmen met het bod van het echtpaar H., weliswaar niet 
uitdrukkelijk een opschortend beding hebben verbonden maar toch, zoals blijkt 
uit de overeenstemmende verklaringen van de [tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] (noot van het hof van beroep : zie de syntheseconclusie, 
punt 18, nr. 5 : “[de heer d.] vraagt mevrouw v. dus om het exemplaar te bewaren 
van de belofte aan het echtpaar H. om de verkoop pas te voltrekken nadat de 
consorten S. de kans hebben gekregen om te reageren”) en van de [verweerders] 
(noot van het hof van beroep : zie hun conclusie, punt 6, p. 5 : “de vertegenwoordig-
ster van het kantoor zal het exemplaar van het door de verkopers voor akkoord 
medeondertekende koopaanbod gedurende vierentwintig uur bewaren”), kenne-
lijk een weinig lovenswaardige “strategie” hebben aangewend om de gevolgen 
van hun akkoord op te schorten, wat bevestigt, als dat nog nodig was, dat zij 
aan de [eisers] een recht van voorrang hadden toegekend. De [verweerders], die 
het exemplaar (instrumentum) hebben bewaard van het koopaanbod dat hen op 
15 mei 2004 was gedaan en, derhalve, het echtpaar H. het bewijsmiddel van hun 
akkoord hebben ontzegd, bevestigen door hun gedrag immers niet alleen het 
recht dat zij aan de [eisers] hebben toegekend, maar ook het feit dat zij, in tegen-
stelling tot wat ze beweren, niet langer hun pand mochten verkopen aan wie ze 
maar wensten. In dat geval zou het volkomen zinloos zijn voornoemd document 
in te houden, aangezien zij, volgens hun stelling, hun pand per slot van rekening 
op elk ogenblik aan het echtpaar H. konden verkopen ;

In tegenstelling tot wat de [verweerders] beweren, met name dat “er geen 
enkele reden is om een recht van voorrang toe te kennen”, is de toekenning van 
dat recht verantwoord, al was het maar om te reageren op het aanbod van een 
betalende optie dat hen was gedaan ;

De [verweerders] trachten daarenboven het aan de [eisers] toegekende recht 
ten onrechte te ontkennen, op grond dat ‘men zich kan afvragen waarom [de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij], die het mechanisme van 
het recht van voorrang goed kende, dat recht niet als zodanig heeft omschreven’ 
in de brief van 14 mei 2004. De [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij] hoefde immers geen specifieke woordenschat te gebruiken om het aan de 
[eisers] toegekende recht van voorrang te omschrijven. In de bevestigingsbrief 
die het kantoor op 14 mei 2004 aan haar lastgevers heeft gestuurd, wordt dat 
recht in volstrekt ondubbelzinnige bewoordingen toegelicht (cfr. “Ik bevestig dat 
u aanvaard heeft om voorrang te geven aan de [eisers]”) ;

Er wordt niet aangetoond – en zelfs niet aangevoerd – dat de [eisers], door in 
hun fax van 16 mei 2004 te verklaren dat zij hun bod ‘afstemden’ op het bod van 
het echtpaar H. (waarvan de voorwaarden uit hun koopaanbod van 15 mei 2004 
blijken), zouden zijn afgeweken van de voorwaarden van laatstgenoemden ;

Wat dat betreft bewijzen de brieven van de [tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij], die – zonder door de [eisers] te zijn geschreven – erop 
wijzen dat zij met hun bankier contact moesten opnemen, geenszins dat zij niet 
solvabel genoeg waren om het goed te kopen (niet alleen werd die insolvabiliteit 
niet aangevoerd, maar werd daarenboven evenmin bewezen dat de [verweerders] 
hun akkoord alleen hadden willen geven op voorwaarde dat de [eisers] de nodige 
bankgaranties konden voorleggen, zoals de [tot bindendverklaring van het arrest 
opgeroepen partij] poogt te beweren). Die brieven hebben alleen maar betrekking 
op de – algemeen erkende – initiatieven die de koper van een onroerend goed moet 
nemen om over voldoende contant geld te beschikken op het ogenblik dat hij de 
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prijs moet betalen. Wat dat betreft toont de brief van de [eisers] van 17 mei 2004 
nog maar eens aan dat zij over de nodige financiële draagkracht beschikten maar 
daarenboven ook – op een ogenblik dat de [verweerders] schenen te overwegen om 
een appartement in Brussel te willen kopen – dat de kopers en de verkopers, via 
hun briefwisseling, een oplossing zochten die voor iedereen interessant kon zijn 
en daarenboven fiscale voordelen bood ;

Aangezien noch is bewezen noch is aangevoerd dat de [eisers], enerzijds, en de 
[verweerders], anderzijds, - los van de voorwaarden die laatstgenoemden in hun 
koopaanbod van 15 mei 2004 hadden gesteld – op welke manier dan ook hebben 
willen afwijken van de gebruikelijke verkoopvoorwaarden (staat van het goed, 
de vraag of het goed vrij is van lasten en hypotheken, erfdienstbaarheden van 
stedenbouw, enz.), blijkt uit de voorgaande overwegingen dat de [eisers], toen zij 
in hun fax van 16 mei 2004 verklaarden dat zij hun bod wilden “afstemmen” op dat 
van het echtpaar H., bevestigd hebben dat zij akkoord gingen met de prijs en met 
de zaak, zodat de verkoop van het pand gelegen te …, … laan, …, voltrokken was 
in de zin van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek ;

Wat dat betreft is er nergens sprake van dubbelzinnigheid, in tegenstelling 
tot wat de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] wil laten 
uitschijnen. De [eiser], die in zijn brief van 16 mei 2004 naar het telefoongesprek 
van de vorige dag verwijst, tijdens hetwelk de [tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij] hem op de hoogte heeft gebracht van het bod van het 
echtpaar H., en in die brief “ik aanvaard het bod” – en logischerwijze ook “de koop 
is dus voltrokken” – schrijft, heeft immers binnen de overeengekomen termijn 
het aan de [eiseres] en aan hemzelf toegekende recht van voorrang uitgeoefend, 
zodat zij als koper voorrang dienden te krijgen boven het echtpaar H. ;

De door de [eisers] aan de [verweerders] en aan de [tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] verweten tekortkomingen

2.1. De tekortkomingen van de [verweerders]

De [verweerders], die het bod van het echtpaar H. aanvaard hebben en, bijge-
volg, geweigerd hebben om hun goed aan de [eisers] te verkopen, hoewel zij 
de [eisers] het recht hadden toegekend om hun bod aan te passen en laatstge-
noemden dat recht binnen de overeengekomen grenzen hebben uitgeoefend, zoals 
uit de voorgaande overwegingen blijkt, hebben zodoende een fout begaan die de 
[eisers] schade hebben berokkend waarvan zij de vergoeding kunnen vorderen”,

en om de volgende redenen :

 “3. De schade van de [eisers]

Aangezien de [eisers], door de fout van de [verweerders], de koop van het pand 
niet hebben kunnen afronden, vorderen zij terecht de vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende schade ;

De [eisers] vorderen in hoofdorde een bedrag van (1.500.000 euro) “onder voor-
behoud van wijziging” […] wegens het verlies van de meerwaarde van het pand ;

Wat betreft het verlies van de meerwaarde van het pand, is de vordering van de 
[eisers], die menen dat zij door de [verweerders] zijn “uitgewonnen”, gegrond op 
artikel 1633 van het Burgerlijk Wetboek, dat luidt als volgt : “indien de verkochte 
zaak ten tijde van de uitwinning in waarde blijkt te zijn vermeerderd, zelfs buiten 
toedoen van de koper, is de verkoper verplicht aan de koper te betalen hetgeen 
de zaak boven de koopprijs waard is”. Uitwinning bestaat in eender welk feit, dat 
uitgaat van de verkoper zelf of van een derde, waardoor de koper de eigendom 
of het gebruik van de verkochte zaak geheel of gedeeltelijk verliest. Uitwinning 
veronderstelt noodzakelijkerwijs het verlies van bezit (H. De page, Traité élémen-
taire de droit civil belge, dl. IV, nr. 124) ;
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De [eisers] kunnen de [verweerders] in dit geval echter niet verwijten dat zij 
hen hebben “beroofd” van het litigieuze pand, op grond dat zij het recht van voor-
rang dat zij hun hadden toegekend niet hebben geëerbiedigd, omdat de [eisers], 
op het ogenblik dat de [verweerders] het goed definitief hebben verkocht aan 
het echtpaar H. (noot van het hof van beroep : met name op 15 mei 2004, door 
het koopaanbod mede te ondertekenen voor akkoord, en op 17 mei 2004, door de 
voorlopige koopovereenkomst te ondertekenen in het kantoor van notaris J.), op 
rechtsgeldige wijze wel de kopers maar nog niet de eigenaars van dat goed waren ;

Hoewel niet betwist wordt dat de voorlopige koopovereenkomst die het echt-
paar H. op 17 mei 2004 ondertekend heeft, de voorwaarden van hun koopaanbod 
van 15 mei 2004 weergeeft en dat de [eisers], zoals hierboven is gezegd, hun bod aan 
die voorwaarden hebben aangepast door ze over te nemen, was immers overeen-
gekomen dat het eigendomsrecht pas zou worden overgedragen op het ogenblik 
dat de authentieke akte verleden werd, wat pas op 17 januari 2005 zou geschieden ;

Aangezien de [eisers] niet zijn uitgewonnen in de zin van de artikelen 1603 en 
1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kunnen zij niet de in artikel 1633 
van dat wetboek bepaalde vergoeding vorderen. Zij kunnen daarentegen wel de 
hierna bedoelde vergoeding vorderen voor de fout die de [verweerders] hebben 
begaan door het goed te verkopen aan het echtpaar H., ondanks de verbintenis die 
zij jegens de [eisers] hadden aangegaan”.

Grieven

1. Uit de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de 
verkoop, zelfs bij onderhandse akte, “tussen partijen is voltrokken, en de koper 
van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper verkrijgt, zodra er over-
eenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de 
prijs nog niet betaald is.

Krachtens artikel 1584 van het Burgerlijk Wetboek worden de gevolgen die de 
koop tussen de partijen teweegbrengt, ongeacht de voorwaarden ervan, gere-
geld naar de algemene beginselen van de overeenkomsten, en met name de arti-
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, die de rechter verplichten de 
verbindende kracht van een overeenkomst te eerbiedigen, door aan die overeen-
komst de gevolgen te verbinden die ze, in de uitlegging die hij eraan geeft, tussen 
de partijen wettig teweegbrengt.

Met toepassing van de artikelen 1101, 1108 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek, 
verbindt de verkoopbelofte de belovende partij onherroepelijk tot uitvoering van 
de verkoop als de begunstigde te kennen geeft dat hij het goed wil kopen, voor 
zover er tussen de partijen overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs (Cass., 
9 januari 1975, AC 1975, p. 522 ; Cass., 12 december 1991, AC 1991-1992, nr. 198, met 
conclusie OM in Pas., 1992, I, 284).

Volgens artikel 1603 van het Burgerlijk Wetboek heeft de verkoper twee 
hoofdverplichtingen : “de door hem verkochte zaak leveren en die vrijwaren”. 
Die tweede verplichting heeft volgens artikel 1625 van het Burgerlijk Wetboek 
zelf een dubbel voorwerp, waarvan het eerste bestaat in “het ongestoord bezit”, 
voor de koper, “van de verkochte zaak”. Volgens artikel 1626 van het Burgerlijk 
Wetboek betekent dit dat de verkoper verplicht is de koper te vrijwaren “voor de 
uitwinning die hij ondergaat op het geheel of op een gedeelte van de verkochte 
zaak, of voor de lasten die iemand beweert op die zaak te hebben, en die bij de 
koop niet zijn opgegeven”, met inbegrip, voegt artikel 1628 van het Burgerlijk 
Wetboek hieraan toe, van “die welke volgt uit zijn eigen daad”.

Met toepassing van zowel de artikelen 1142, 1145,1146, 1150, 1151 en 1184 als van 
artikel 1630 van het Burgerlijk Wetboek, “heeft de koper, in geval van uitwin-
ning, het recht om van de verkoper schadevergoeding te vorderen”, ook, volgens 

ARREST-2012-10.indb   2152 27/06/13   16:48



N° 523 - 11.10.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2153

artikel 1633 van het Burgerlijk Wetboek, “indien de verkochte zaak ten tijde van 
de uitwinning in waarde blijkt te zijn vermeerderd, […]” van “hetgeen de zaak 
boven de koopprijs waard is”.

Op grond van die wetsbepalingen is de onmogelijkheid, voor de koper, om 
binnen de overeengekomen termijn de eigendom en het genot van het gekochte 
goed te verkrijgen, hoewel de verkoop voltrokken is, een grond tot uitvoering 
van de vrijwaring tegen uitwinning, zelfs als de uitgewonnen koper nog geen bezit 
van het goed heeft genomen op het ogenblik dat die grond zich voordeed.

Er is immers sprake van rechtsstoornis door toedoen van de verkoper en die door 
de voormelde bepalingen bestraft wordt, die leidt tot vrijwaring tegen uitwinning 
door eigen daad, wanneer de verkoper het pand een tweede keer aan een andere 
persoon verkoopt, die zijn titel vóór de eerste koper doet overschrijven.

2. Het arrest leidt in substantie uit de in het middel aangehaalde vaststellingen 
af dat “de [eisers], toen zij in hun fax van 16 mei 2004 verklaarden dat zij hun bod 
wilden “afstemmen” op dat van het echtpaar H., bevestigd hebben dat zij akkoord 
gingen met de prijs en met de zaak, zodat de verkoop van het pand gelegen te …, 
… laan, …, voltrokken was in de zin van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek ; 
dat er wat dat betreft nergens sprake is van dubbelzinnigheid, in tegenstelling 
tot wat de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] wil laten 
uitschijnen ; dat de [eiser], die in zijn brief van 16 mei 2004 naar het telefoonge-
sprek van de vorige dag verwijst, tijdens hetwelk de [tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij] hem op de hoogte heeft gebracht van het bod van 
het echtpaar H., en in die brief “ik aanvaard het bod” – en logischerwijze ook “de 
koop is dus voltrokken” — schrijft, immers binnen de overeengekomen termijn 
het aan de [eiseres] en aan hemzelf toegekende recht van voorrang heeft uitge-
oefend, zodat zij als koper voorrang dienden te krijgen boven het echtpaar H.”.

Uit die overwegingen blijkt dat het arrest, in de uitlegging die het aan de over-
eenkomst tussen de partijen geeft, beslist dat de eisers, krachtens de overeen-
komst, ten aanzien van de verweerders de echte kopers van het litigieuze pand 
zijn.

Het arrest wijst niettemin in de in het middel aangehaalde vaststellingen op 
het volgende :

— “de akte van verkoop van het goed tussen de [verweerders] en het echtpaar 
H. is ondertekend op 10 oktober 2005 en is de volgende dag overgeschreven in het 
kantoor van bewaring der hypotheken” ;

— “de [eisers] hebben intussen, op 6 september 2004, de registratierechten 
betreffende de verkoop van de eigendom in de … laan betaald en hebben de brief 
van 16 mei 2004 waarin [de eiser] schrijft dat hij aanvaardt om het goed voor 
2.650.000 euro te kopen, doen registreren, en hebben, bij akte van 17 september 
2004, [de verweerders] gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
teneinde hen (in die stand van de rechtspleging) te doen veroordelen om, op 
straffe van dwangsom, de authentieke akte van verkoop van het pand in de … 
laan te doen verlijden”,

— “de [verweerders] hadden, op het ogenblik van de ondertekening van die 
voorlopige koopovereenkomst (die zij gesloten hadden met het echtpaar H.), 
reeds definitief beslist om hun verbintenis jegens de [eisers] niet na te komen” ;

— de verweerders hebben “kennelijk een weinig lovenswaardige “strategie” 
aangewend om de gevolgen van hun akkoord op te schorten, wat bevestigt, als 
dat nog nodig was, dat zij aan de [eisers] een recht van voorrang hadden toege-
kend”.

Uit die overwegingen blijkt dat de eisers, door toedoen van de verweerders, die 
het litigieuze pand aan de eisers hebben verkocht, de uitwinning op het geheel 
van het verkochte goed hebben ondergaan.
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De eisers konden zich dus terecht beroepen op de vrijwaring tegen uitwinning 
in de zin van de artikelen 1625 en 1626 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de 
verweerders te doen veroordelen tot de schadevergoeding die wordt toegekend 
door de artikelen 1142, 1145, 1146, 1150, 1151, 1184, 1630 en, in het bijzonder, door 
artikel 1633 van het Burgerlijk Wetboek, die de verkoper verplicht om aan de 
uitgewonnen koper te betalen wat de zaak “boven de koopprijs” waard is.

Het arrest, dat de vordering verwerpt waarbij de eisers, op grond van de 
voormelde wetsbepalingen en in het bijzonder artikel 1633 van het Burgerlijk 
Wetboek, de veroordeling vorderden van de verweerders tot betaling van een 
bedrag van 1.500.000 euro als vergoeding voor het verlies van de meerwaarde van 
het pand, om de in het middel aangehaalde redenen, en meer bepaald op grond 
dat “uitwinning noodzakelijkerwijs het verlies van bezit veronderstelt ; dat de 
[eisers] de [verweerders] in dit geval echter niet kunnen verwijten dat zij hen 
hebben “beroofd” van het litigieuze pand, op grond dat zij het recht van voor-
rang dat zij hun hadden toegekend niet hebben geëerbiedigd, omdat de [eisers], 
op het ogenblik dat de [verweerders] het goed definitief hebben verkocht aan het 
echtpaar H., […] op rechtsgeldige wijze wel de kopers maar nog niet de eigenaars 
van dat goed waren ; dat, hoewel niet betwist wordt dat de voorlopige koopover-
eenkomst die het echtpaar H. op 17 mei 2004 ondertekend heeft, de voorwaarden 
van hun koopaanbod van 15 mei 2004 weergeeft en dat de [eisers], zoals hier-
boven is gezegd, hun bod aan die voorwaarden hebben aangepast door ze over 
te nemen, immers was overeengekomen dat het eigendomsrecht pas zou worden 
overgedragen op het ogenblik dat de authentieke akte verleden werd, wat pas op 
17 januari 2005 zou geschieden ; dat, aangezien de [eisers] niet zijn uitgewonnen in 
de zin van de artikelen 1603 en 1625 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zij 
niet de in artikel 1633 van dat wetboek bepaalde vergoeding kunnen vorderen”, 
miskent, in de uitlegging die het aan de koopovereenkomst van 16 mei 2004 geeft, 
de wettelijke gevolgen die deze overeenkomst tussen de partijen teweegbrengt en 
miskent derhalve de verbindende kracht van die overeenkomst (schending van de 
artikelen 1101, 1108, 1134, 1135, 1582, 1583, 1584 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek) 
alsook de wettelijke gevolgen van de door de verkoper aan de koper verschul-
digde vrijwaring tegen uitwinning door eigen daad, zoals de eisers ze tegen de 
verweerders hadden aangevoerd (schending van de artikelen 1142, 1145, 1146, 1150, 
1151, 1184, 1603, 1625, 1626, 1628, 1630 en 1633 van het Burgerlijk Wetboek).

iii. BeSLiSSing van heT hof

De door de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij tegen 
het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het middel heeft 
geen belang

De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij voert aan 
dat degene die een recht van voorrang toekent, zich uitsluitend ertoe 
verbindt het goed aan niemand anders dan de begunstigde te verkopen, 
dat de eisers, aan wie de verweerders, volgens het arrest, geen eenzijdige 
koopbelofte hadden gedaan maar slechts een recht van voorrang hadden 
toegekend, het litigieuze pand bijgevolg niet hebben kunnen kopen door 
hun bod aan te passen aan de door de verweerders aanvaarde prijs, zodat 
de weigering van het arrest om aan de eisers het voordeel van de vrij-
waring tegen uitwinning toe te kennen wegens de verkoop van dat pand 
aan het echtpaar H., naar recht is verantwoord.

Het arrest beslist evenwel, om een reden waarop het middel geen 
kritiek uitoefent en die het Hof niet kan vervangen door een andere reden 
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zonder zijn bevoegdheden te overschrijden, dat “de [eisers], toen zij in 
hun fax van 16 mei 2004 verklaarden dat zij hun bod wilden “afstemmen” 
op dat van het echtpaar H., bevestigd hebben dat zij akkoord gingen 
met de prijs en met de zaak, zodat de verkoop van het [litigieuze] pand 
voltrokken was in de zin van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek”.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

Krachtens artikel 1626 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper, 
zelfs wanneer bij de koop geen beding omtrent de vrijwaring is gemaakt, 
van rechtswege verplicht de koper te vrijwaren tegen de uitwinning die 
hij ondergaat op het geheel of op een gedeelte van de verkochte zaak, of 
tegen de lasten die iemand beweert op die zaak te hebben, en die bij de 
koop niet zijn opgegeven.

Wanneer, volgens artikel 1630, 4o, van dat wetboek, vrijwaring beloofd 
is of wanneer dienaangaande niets is bedongen, heeft de koper, in geval 
van uitwinning, het recht om van de verkoper schadevergoeding alsook 
de wettig gemaakte kosten van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 1633 van datzelfde wetboek bepaalt dat, indien de verkochte 
zaak ten tijde van de uitwinning in waarde blijkt te zijn vermeerderd, 
zelfs buiten toedoen van de koper, de verkoper verplicht is aan de koper 
te betalen hetgeen de zaak boven de koopprijs waard is.

Vrijwaring tegen uitwinning, die een gevolg is van de verkoop, is niet 
uitgesloten bij uitstel van overdracht van de eigendom van de zaak.

Het arrest beslist dat de eisers op 16 mei 2004 het litigieuze pand aan 
de verweerders hebben verkocht, dat die koop voltrokken is en dat de 
verweerders hetzelfde pand aan het echtpaar H. hebben verkocht krach-
tens een voorlopige koopovereenkomst die op 17 mei 2004 werd onderte-
kend en waarvan de authentieke akte werd verleden op 10 oktober 2005 
en overgeschreven in het kantoor van bewaring der hypotheken.

Het arrest, dat de eisers het voordeel van de door hen aangevoerde 
vrijwaring tegen uitwinning weigert en dat de vordering verwerpt die 
zij op grond van artikel 1633 van het Burgerlijk Wetboek hadden inge-
steld, op grond dat “uitwinning in eender welk feit bestaat, dat uitgaat 
van de verkoper zelf of van een derde, waardoor de koper de eigendom of 
het gebruik van de verkochte zaak geheel of gedeeltelijk verliest, [dat] 
uitwinning noodzakelijkerwijs het verlies van bezit veronderstelt, [dat] 
de [eisers] de [verweerders] in dit geval echter niet kunnen verwijten 
dat zij hen hebben “beroofd” van het litigieuze pand, op grond dat zij het 
recht van voorrang dat zij hun hadden toegekend niet hebben geëerbie-
digd, omdat de [eisers], op het ogenblik dat de [verweerders] het goed 
definitief hebben verkocht aan het echtpaar H., […] op rechtsgeldige 
wijze wel de kopers maar nog niet de eigenaars van dat goed waren, 
dat […] immers was overeengekomen dat het eigendomsrecht pas [aan 
hen] zou worden overgedragen op het ogenblik dat de authentieke akte 
verleden werd, wat pas op 17 januari 2005 zou geschieden”, schendt de 
voornoemde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
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De vordering tot bindendverklaring van het arrest

De eisers oefenen geen kritiek uit op de beslissing die hun vordering 
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij niet-
gegrond verklaart, en die overigens geen verband houdt met de vernie-
tigde beslissingen.

Zij hebben er dus geen belang bij dat het arrest aan die partij bindend 
wordt verklaard.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering die de 

eisers hebben ingesteld op grond van artikel 1633 Burgerlijk Wetboek 
niet-ontvankelijk verklaart en in zoverre het uitspraak doet over de 
kosten, met uitzondering van die van de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij.

Verwerpt de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de kosten van de tot bindendverklaring van 

het arrest opgeroepen partij.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 

11 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : mevr. Grégoire, de heer T’Kint, de heer Foriers.

N° 524

1o kamer — 11 oktober 2012
(C.10.0711.F)

1o caSSaTie. — vernieTiging. omvang. — BurgerLijke Zaken. — 
verwijZing. — uiTwerkingen.

2o caSSaTie. — vernieTiging. omvang. — BurgerLijke Zaken. — 
grenZen. — miDDeL. — DraagwijDTe.

3o caSSaTie. — vernieTiging. omvang. — aLgemeen. — rechTer 
op verwijZing. — aanhangigmaking. — vaSTSTeLLing. — BevoegDheiD. — 
ToeZichT.

4o rechTBanken. — BurgerLijke Zaken. — aLgemeen. — vernieTi-
ging. —omvang. — rechTer op verwijZing. — aanhangigmaking. — vaSTSTeL-
Ling. — BevoegDheiD. — ToeZichT.

1o Vernietiging met verwijzing plaatst de partijen, binnen de grenzen van de 
vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens 
beslissing is vernietigd  (1).

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 524.
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2o Vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel dat de 
grondslag ervan vormt  (1).

3o en 4o De rechter op verwijzing moet zelf, onder toezicht van het Hof in geval 
van cassatieberoep, vaststellen in welke mate de zaak bij hem aanhangig is 
gemaakt (2).

(BinDeLLe, curaTor faiLLiSSemenT Service cenTer no 1 n.v.  
T. honDa BeLgium facTory n.v.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 april 2010 van het 
hof van beroep te Bergen, dat uitspraak doet op verwijzing ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 2 oktober 2008.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 september 2012 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eiseres voert twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1082, eerste lid, 1095 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot kapitalisatie van 
de interest op de haar toegekende bedragen om de volgende redenen :

 “Het arrest van 2 oktober 2008 beslist om het hierboven weergegeven arrest 
gedeeltelijk te vernietigen, op grond dat voormeld arrest zijn beslissing om aan 
de [verweerster] moratoire interest op de onbetaalde facturen toe te kennen vanaf 
de gedinginleidende dagvaarding niet naar recht verantwoordt, na te hebben 
beslist dat de [eiseres] terecht de exceptie van niet-uitvoering had aangevoerd en 
de betaling van die facturen dus heeft mogen uitstellen ;

Het hof [van beroep] neemt dus, buiten de raming van de kosten, alleen kennis 
van de vraag of de [eiseres] aan de [verweerster] interest op het bedrag van de 
facturen verschuldigd is en, indien dit inderdaad het geval is, vanaf wanneer ;

[…] Het hof van beroep heeft dus geen uitspraak gedaan in het debat dat de 
partijen voeren met betrekking tot de retroactieve verrekening van hun schulden 
en schuldvorderingen ; het hof heeft hiervan immers kennisgenomen, net zomin 
als van de vordering van de [eiseres] betreffende de kapitalisatie van de interest 
op de bedragen die haar definitief zijn toegekend ;

[…] De vordering tot kapitalisatie van de interest, die op 19 oktober 2009 is 
vervallen in het voordeel van de [eiseres], op de bedragen die haar zijn toege-
kend door de verschillende beslissingen, is niet ontvankelijk, aangezien het hof 

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 524.
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[van beroep], zoals hierboven is gezegd, alleen kennisgenomen heeft van de vraag 
betreffende de moratoire interest die [eiseres] verschuldigd is op de facturen van 
de [verweerster]”.

Grieven

Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, 
worden de partijen voor de rechter op verwijzing teruggeplaatst in de toestand 
waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd. Alles wat 
die laatstgenoemde rechter kon doen, zal de rechter op verwijzing ook kunnen 
doen (A. meeùS, “L’étendue de la cassation en matière civile”, R.C.J.B., 1986, 
p. 262, no 9. ; cLoSSeT-marchaL, J.-Fr. van DrooghenBroeck, S. uhLig en A. De 
croëS, “Examen de jurisprudence : Droit judiciaire privé. Les voies de recours”, 
R.C.J.B., 2006, p. 271, nr. 451).

De partijen kunnen de beslissingen die niet vernietigd werden, weliswaar niet 
opnieuw in vraag stellen. Niets belet hen echter om nieuwe vorderingen in te 
stellen (Chr. STorck, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassa-
tion en matière civile”, in Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, p. 209, 
nr. 13) zoals, bijvoorbeeld, een vordering tot kapitalisatie van de interest op de 
bedragen waartoe een partij is veroordeeld.

Het bestreden arrest, dat de vordering van de eiseres tot kapitalisatie van de 
bedragen die haar werden toegekend verwerpt, op grond dat die kwestie niet 
bij het hof van beroep aanhangig zou zijn gemaakt, schendt alle in het middel 
bedoelde wetsbepalingen.

iii. BeSLiSSing van heT hof

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

Tweede middel

Krachtens artikel 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, plaatst 
de vernietiging met verwijzing de partijen, binnen de grenzen van de 
vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter 
wiens beslissing is vernietigd.

De rechter op verwijzing moet zelf, onder toezicht van het Hof in geval 
van cassatieberoep, vaststellen in welke mate de zaak bij hem aanhangig 
is gemaakt.

De vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel 
dat de grondslag ervan vormt.

De vordering die strekt tot geactualiseerde kapitalisatie van de inte-
rest op de aan de eiseres verschuldigde bedragen, is een nieuwe vorde-
ring die betrekking heeft op een onderscheiden beschikkend gedeelte, 
dat niet onder de bij arrest van 2 oktober 2008 uitgesproken gedeelte-
lijke vernietiging valt.

Het bestreden arrest, dat beslist dat het hof van beroep alleen kennis-
neemt “van de kwestie van de moratoire interest die de [eiseres] 
verschuldigd is op de facturen van de [verweerster]”, bepaalt precies de 
mate waarin de zaak bij dat hof, als rechter op verwijzing, aanhangig 
is gemaakt en verwerpt naar recht de onderscheiden vordering van de 
eiseres tot kapitalisatie van de haar verschuldigde bedragen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

ARREST-2012-10.indb   2158 27/06/13   16:48



N° 525 - 11.10.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2159

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

11 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Heenen en mevr. Oosterbosch.

N° 525
1o kamer — 11 oktober 2012

(C.12.0044.F)

1o huweLijkSvermogenSSTeLSeLS. — BeDongen STeLSeLS. — 
aLgeheLe gemeenSchap. — uiTSLuiTingen. — voorwaarDen.

2o huweLijkSvermogenSSTeLSeLS. — BeDongen STeLSeLS. — 
aLgeheLe gemeenSchap. — uiTSLuiTingen. — BewijS.

1o De echtgenoten die kiezen voor het stelsel van de algehele gemeenschap 
kunnen vrijelijk bepaalde goederen uit de gemeenschap uitsluiten, op voor-
waarde dat zij de essentiële kenmerken van dat stelsel eerbiedigen  (1). 
(Artt. 1387 en 1453, eerste lid, BW)

2o Een beding waarbij bepaalde goederen uit de gemeenschap worden uitge-
sloten, moet vaststaan, aangezien artikel 1405.4 van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan een van de 
echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling, gemeenschappelijk 
zijn (1). (Artt. 1387, 1453, eerste lid, en 1405.4 BW)

(j. T. D. e.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 13 september 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 september 2012 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft conclusie genomen.

ii. caSSaTiemiDDeL

De eiseres voert volgend middel aan.

Aangevochten wettelijke bepalingen

— de artikelen 1387, 1388, 1389, 1390, 1405.4, 1451 en 1453 van het Burgerlijk 
Wetboek ;

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 525.
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— algemeen rechtsbeginsel betreffende afstand van recht.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de vordering 
van de eiseres tot nietigverklaring van de verkoop van het pand gelegen te R. in 
Spanje, niet gegrond.

Het arrest grondt zijn beslissing op de redenen die het weergeeft sub “Bespre-
king”, en meer bepaald op de volgende overweging :

 “[De eiseres] verklaart dat zij haar rechtsvordering grondt op de artikelen 1418 
en 1422 van het Burgerlijk Wetboek ;

Artikel 1418, 1, a), van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het 
beheer van het gemeenschappelijk vermogen, bepaalt dat de toestemming 
van beide echtgenoten vereist is om de voor hypotheek vatbare goederen te 
vervreemden ;

Artikel 1422 van datzelfde wetboek bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg, 
op verzoek van een van de echtgenoten die bewijst dat hij een wettig belang heeft 
en onverminderd de rechten van de te goeder trouw zijnde derden, elke hande-
ling nietig kan verklaren die de andere echtgenoot heeft verricht in strijd met de 
bepalingen van, inzonderheid, artikel 1418 ;

Aangezien die regels van toepassing zijn op het beheer van het gemeenschap-
pelijk vermogen van de echtgenoten, dient eerst te worden nagegaan of het pand 
te R. deel uitmaakte van de gemeenschap van de echtgenoten […] ;

Inzake huwelijksvermogensstelsels huldigt artikel 1387 van het Burgerlijk 
Wetboek het beginsel van de wilsautonomie van de echtgenoten, onder voor-
behoud van de gemeenrechtelijke beperkingen die met de openbare orde of de 
goede zeden strijdige bedingen verbieden, van de dwingende regels van de wet van 
14 juli 1974, die in deze zaak niet van toepassing zijn en de beginselen of structu-
rele regels eigen aan het gekozen stelsel, waarbij het contract geen beding mag 
bevatten dat strijdig is met de essentiële kenmerken van dat stelsel […] ;

De huwelijksovereenkomst […] bepaalt in artikel 1 dat de echtgenoten “als 
basis voor hun huwelijk kiezen voor de algehele gemeenschap, onder de hierna 
vermelde voorwaarden” en dat “de gemeenschap bijgevolg al hun tegenwoordige 
en toekomstige roerende en onroerende goederen zal bevatten, met uitzondering 
van die welke van persoonlijke aard zijn en van de rechten die uitsluitend aan de 
persoon verbonden zijn, inzonderheid die welke opgesomd worden in artikel 1401 
van het Burgerlijk Wetboek” ;

In artikel 2 bepaalt de huwelijksovereenkomst dat [de echtgenoot] verklaart 
twee woningen in de gemeenschap te willen brengen, één die gelegen is te J. en 
één te M. ;

Nergens wordt verwezen naar het pand te R. ;
Hieruit volgt een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen, enerzijds, de keuze 

van de echtgenoten voor een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap 
van goederen die alle tegenwoordige en toekomstige roerende en onroerende 
goederen van de twee echtgenoten omvat en, anderzijds, een beding van inbreng 
dat een van de panden van een van de echtgenoten niet vermeldt ;

Bijgevolg moet de werkelijke bedoeling van de partijen worden achterhaald 
door de algemene uitleggingsregels van overeenkomsten toe te passen, met name 
de bepalingen van de artikelen 1154 tot 1162 van het Burgerlijk Wetboek ;

Het onderzoek van een ander beding van de overeenkomst kan die ogenschijn-
lijke tegenstrijdigheid opheffen ;

Artikel 4, dat betrekking heeft op de ontbinding van de gemeenschap door over-
lijden, bepaalt immers dat ‘de gemeenschap, zoals zij hierboven is omschreven, 
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niet in tweeën gedeeld wordt […] en in volle eigendom zal toekomen aan de 
langstlevende echtgenoot, met ingang van het overlijden” ;

De combinatie van voormeld artikel met artikel 2 van de overeenkomst, samen 
met het feit dat [de eiseres] zelf nooit enig onroerend goed in de gemeenschap 
heeft ingebracht, leiden tot het besluit dat de partijen hebben willen kiezen voor 
een algehele gemeenschap waarvan de onroerende activa, op het ogenblik dat de 
akte werd verleden, waren samengesteld uit de goederen die in artikel 2 nauw-
keurig zijn omschreven ;

Het pand te R. werd bijgevolg uit die activa uitgesloten ;

Aangezien er geen andere uitsluitingen zijn, kan niet worden aangenomen dat 
die uitsluiting de essentiële structurele beginselen van het gekozen stelsel van 
algehele gemeenschap ondermijnt ;

De eerste rechter heeft de vordering van [de eiseres] dus terecht verworpen”.

Grieven

Artikel 1453 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de echtgenoten 
overeenkomen dat er tussen hen algehele gemeenschap zal zijn, zij al hun tegen-
woordige en toekomstige goederen in het gemeenschappelijk vermogen brengen, 
met uitzondering van die welke van persoonlijke aard zijn en van de rechten die 
uitsluitend aan de persoon verbonden zijn.

Het gemeenschappelijk vermogen omvat in beginsel dus alle tegenwoordige en 
toekomstige goederen van de echtgenoten, met uitzondering van de goederen van 
persoonlijke aard, van die welke aan een echtgenoot geschonken of nagelaten 
worden, met de vermelding dat die goederen aan de begunstigde voorbehouden 
zullen blijven, en van de rechten die uitsluitend aan de persoon verbonden zijn en 
een eigen karakter behouden.

De echtgenoten kiezen echter vrij wat hun huwelijksvermogensstelsel zal 
omvatten. Krachtens artikel 1387 van het Burgerlijk Wetboek regelen de echt-
genoten hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken, mits zij daarin niets 
bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. De artikelen 1388 
en 1389 van dat wetboek bevatten tevens regels waarvan niet mag worden afge-
weken. Artikel 1390 van hetzelfde wetboek bepaalt dat, bij gebrek aan bijzondere 
overeenkomsten, de regels van het wettelijk stelsel het gemeen recht vormen. 
Uit die bepalingen volgt dat de echtgenoten noodzakelijkerwijs een huwelijks-
vermogensstelsel moeten aannemen. Ter bescherming van de vermogens van 
de echtgenoten mag de huwelijksovereenkomst dus geen bepaling bevatten die 
strijdig is met de essentiële kenmerken van het gekozen stelsel.

Hoewel aangenomen wordt dat de partijen die voor een stelsel van algehele 
gemeenschap kiezen, hun inbreng kunnen beperken tot de tegenwoordige of 
toekomstige goederen alleen, of nog bepaalde goederen uit de gemeenschap 
kunnen uitsluiten, moet dit evenwel uitdrukkelijk vermeld worden in de huwe-
lijksovereenkomst.

Het stelsel van de algehele gemeenschap omvat ook het beginsel dat is vast-
gelegd in artikel 1405 van het Burgerlijk Wetboek. De dwingende regels van het 
gemeenschappelijk vermogensstelsel zijn dan van toepassing op dat stelsel. Ook 
de regels van het wettelijk stelsel, waarvan hun huwelijksovereenkomst niet 
afwijkt, blijven gelden voor de echtgenoten (artikelen 1387, 1388, 1389, 1390 en 1451 
van het Burgerlijk Wetboek).

Welnu, krachtens artikel 1405.4 van het Burgerlijk Wetboek zijn alle goederen 
waarvan niet bewezen is dat zij aan een van de echtgenoten eigen zijn inge-
volge enige wetsbepaling gemeenschappelijk. Alle goederen worden zodoende als 
gemeenschappelijk aangemerkt, tenzij het tegendeel bewezen is.
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Wanneer de echtgenoten gekozen hebben voor het stelsel van de algehele 
gemeenschap, kan dergelijk bewijs [alleen] worden afgeleid uit feiten of 
handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. De uitsluiting van 
een goed uit de gemeenschap komt immers hierop neer dat er gedeeltelijk 
afstand wordt gedaan van een fundamenteel kenmerk van dat stelsel, waarbij 
alle tegenwoordige en toekomstige goederen van de echtgenoten in de gemeen-
schap worden gebracht (algemeen rechtsbeginsel betreffende de afstand van 
een recht).

Dat bewijs kan dus bijgevolg niet worden afgeleid uit de enige omstandigheid 
dat een goed niet voorkomt op de lijst van de goederen die in de algehele gemeen-
schap zijn ingebracht.

Het arrest, dat beslist dat het pand te R. werd uitgesloten uit de algehele gemeen-
schap van de echtgenoten, alleen op grond dat het beding van inbreng, dat nochtans 
betrekking heeft op alle tegenwoordige en toekomstige roerende en onroerende 
goederen van de echtgenoten, het pand te R. niet vermeldde en dat artikel 4 van de 
overeenkomst verwees naar “de gemeenschap, zoals zij hierboven is omschreven”, 
terwijl het niet vermelden op zich niet noodzakelijkerwijs betekent dat voornoemd 
pand werd uitgesloten, schendt derhalve alle in het middel bedoelde bepalingen, en 
inzonderheid de artikelen 1405.4 en 1453 van het Burgerlijk Wetboek, en miskent 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de afstand van recht.

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Wanneer, luidens artikel 1453, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, de echt-
genoten overeenkomen dat er tussen hen algehele gemeenschap zal 
zijn, dan brengen zij al hun tegenwoordige en toekomstige goederen in 
het gemeenschappelijk vermogen, met uitzondering van die welke van 
persoonlijke aard zijn en van de rechten die uitsluitend aan de persoon 
verbonden zijn. 

Overeenkomstig artikel 1387 van dat wetboek, krachtens hetwelk de 
echtgenoten hun huwelijksovereenkomsten naar goeddunken regelen, 
mits zij daarin niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of 
de goede zeden, kunnen de echtgenoten, die kiezen voor het stelsel van 
de algehele gemeenschap, vrijelijk bepaalde goederen uit de gemeen-
schap uitsluiten, op voorwaarde dat zij de essentiële kenmerken van dat 
stelsel eerbiedigen.

Een dergelijk beding moet vaststaan, aangezien artikel 1405.4 Burger-
lijk Wetboek bepaalt dat alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij 
aan een van de echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling, 
gemeenschappelijk zijn.

Het bestreden arrest stelt vast dat “de huwelijksovereenkomst […] in 
artikel 1 bepaalt dat de echtgenoten “als basis voor hun huwelijk kiezen 
voor de algehele gemeenschap, onder de hierna vermelde voorwaarden” 
en dat “de gemeenschap bijgevolg al hun tegenwoordige en toekomstige 
roerende en onroerende goederen zal bevatten, met uitzondering van die 
welke van persoonlijke aard zijn en van de rechten die uitsluitend aan 
de persoon verbonden zijn”, en dat de overeenkomst “in artikel 2 bepaalt 
dat [de echtgenoot] verklaart twee woningen in de gemeenschap te 
willen brengen, één die gelegen is te J. en één te M.”, maar dat “nergens 
wordt verwezen naar het pand te R.”.
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Het arrest, dat vervolgens erop wijst dat “artikel 4, dat betrekking 
heeft op de ontbinding van de gemeenschap door overlijden, bepaalt 
dat “de gemeenschap, zoals zij hierboven is omschreven, niet in tweeën 
gedeeld wordt […] en in volle eigendom zal toekomen aan de langst-
levende echtgenoot, met ingang van het overlijden””, beslist dat “de 
combinatie van voormeld artikel met artikel 2 van de overeenkomst, 
samen met het feit dat [de eiseres] zelf nooit enig onroerend goed in 
de gemeenschap heeft ingebracht, tot het besluit leiden dat de partijen 
hebben willen kiezen voor een algehele gemeenschap waarvan de onroe-
rende activa, op het ogenblik dat de akte werd verleden, waren samen-
gesteld uit de goederen die in artikel 2 nauwkeurig zijn omschreven” en 
waaruit “het [litigieuze] pand te R. bijgevolg werd uitgesloten”.

Het arrest, dat niet gegrond is op de omstandigheid dat het litigieuze 
goed niet zou zijn vermeld op de lijst van de tegenwoordige goederen die 
in de gemeenschap zijn ingebracht, maar op de wil van de contracterende 
partijen om de inhoud van dat contract precies vast te leggen, en dat 
daaraan toevoegt dat, “aangezien er geen andere uitsluitingen zijn [dan 
het litigieuze goed], niet kan worden aangenomen dat die uitsluiting de 
essentiële structurele beginselen van het gekozen stelsel van algehele 
gemeenschap ondermijnt”, schendt geen van de wettelijke bepalingen en 
miskent evenmin het algemeen rechtsbeginsel die in het middel worden 
vermeld.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

11 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 526

1o kamer — 12 oktober 2012
(C.11.0571.N)

1o vennooTSchappen. — hanDeLSvennooTSchappen. — aLgemeen. 
— BeSTuurDerS. — verpLichTing. — voLSTorTing kapiTaaL. — vorDering. — 
aarD. — verjaring. — Termijn. — Duur.

2o verjaring. — BurgerLijke Zaken. — Termijnen. — Termijn (aarD. 
Duur. aanvang. einDe). — Duur. — hanDeLSvennooTSchappen. — BeSTuur-
DerS. — verpLichTing. — voLSTorTing kapiTaaL. — vorDering. — aarD.

1o en 2o De vordering tegen de bestuurders op grond van artikel 111, derde 
lid, van de wet van 13 april 1995 is geen vordering strekkende tot volstorting 
van het kapitaal, maar een aansprakelijkheidsvordering die onderworpen 
is aan de verjaringstermijn van artikel 198, § 1, vierde streepje, Wetboek 
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van Vennootschappen  (1). (Art. 111, derde lid, Wet handelshuurovereen-
komst en Art. 198, § 1, vierde streepje, Wetboek van Vennootschappen) 

(De ferm, curaTor faiLLiSSemenT TranSacT n.v. T. D. e.a.) 

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle :

1. De appelrechters verklaren de vordering van de eiser (curator van 
het faillissement Transact nv) tegen de verweerders (bestuurders van 
de gefailleerde vennootschap) tot betaling van het verschil tussen het 
geplaatst kapitaal en het minimum kapitaal ongegrond wegens verjaring. 
Zij oordelen dat de vordering op grond van artikel 111 van de wet van 
17 april 1995 (tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen) 
geen vordering tot volstorting van het kapitaal is, maar een aansprake-
lijkheidsvordering, die begrepen is in de vorderingen die verjaren over-
eenkomstig art. 198, § 1 W.Venn. De verjaringstermijn (vijf jaar) nam 
een aanvang op 30 juni 2001 (waarop de wettelijke termijn om het maat-
schappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met het wettelijke 
minimumkapitaal verstreek), waardoor de vordering verjaarde vanaf 
1 juli 2006. De vordering ingesteld op 19 juni 2008 was dan ook verjaard.

2. In het eerste onderdeel van het cassatiemiddel voert de eiser de schen-
ding aan van de motiveringsplicht doordat het arrest niet antwoordt 
op het middel uit de conclusie waarin werd betoogd dat artikel 198, § 1 
W. Venn. niet van toepassing is omdat de eiser geen schadevergoeding 
vordert, maar louter de nakoming van een wettelijke verplichting, name-
lijk de volstorting van het wettelijk verplicht maatschappelijk kapitaal. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
De appelrechters beantwoorden en verwerpen het bedoelde verweer 

met hun oordeel dat de vordering van eiser geen vordering tot volstor-
ting van kapitaal is, maar een aansprakelijkheidsvordering. 

3. Volgens het tweede onderdeel miskent het arrest artikel 198, § 1 W. 
Venn. en artikel 111, derde lid, van de wet van 13 april 1995, door de vorde-
ring, door eiser ingesteld om de naleving te bekomen van de verplichting 
voorgeschreven door laatst vermelde bepaling, te beschouwen als een 
aansprakelijkheidsvordering en als een vordering wegens “een verrichting” 
in verband met de taak van verweerders als bestuurders, die krachtens 
art. 198, § 1 door een verjaring van vijf jaar zou gedekt zijn. Het arrest 
zou aldus de juridische aard van de vordering miskennen.

4. Artikel 111, derde lid, van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van 
de wetten op de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 november 
1935, bepaalt dat indien bij het verstrijken van de termijn (van vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de wet) het kapitaal van een naam-
loze vennootschap het in artikel 29, § 1 bepaalde minimumbedrag niet 
bereikt, de bestuurders, niettegenstaande enige andersluidende bepa-
ling, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van 
het verschil tussen het geplaatste kapitaal en het in artikel 29, § 1 
bepaalde minimumkapitaal. 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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Krachtens het vierde lid van artikel 111, zijn zij van die aansprakelijk-
heid ontslagen indien zij binnen die termijn aan de algemene vergade-
ring voorstellen het kapitaal dienovereenkomstig te verhogen, dan wel 
de vennootschap om te zetten of te ontbinden. De vennootschap die de 
vereiste maatregelen binnen de gestelde termijn niet heeft genomen, kan 
op verzoek van enige belanghebbende gerechtelijk worden ontbonden.

5. Uit het samen lezen van het derde en het vierde lid van artikel 111 
van de wet van 13 april 1995 volgt duidelijk dat deze bepalingen een hoof-
delijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor het niet-verhogen van 
het maatschappelijk kapitaal tot het wettelijk minimum in het leven 
roepen. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op een fout van de bestuur-
ders  (1). Hoewel de verplichting om het kapitaal van de vennootschap 
te verhogen tot het wettelijk minimum enkel op de vennootschap 
rust, kan ook aan de bestuurders een fout worden verweten wanneer 
zij nagelaten hebben om de algemene vergadering bijeen te roepen om 
over de verhoging van het kapitaal te beraadslagen. Over de aard van 
die fout lopen de meningen uiteen : fout in de zin van artikel 528 W. 
Venn.  (2) ; gemeenrechtelijke fout in de zin van artikel 1382 BW  (3) ; 
kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement  (4). In 
elk geval staat vast dat de vordering tegen de bestuurders op grond 
van artikel 111, derde lid, van de wet van 13 april 1995 een aansprakelijk-
heidsvordering is. 

6. Artikel 198, § 1, vierde streepje, W.Venn. bepaalt dat alle rechtsvor-
deringen tegen zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, 
leden van de raad van toezicht, commissarissen, vereffenaars, wegens 
verrichtingen in verband met hun taak, verjaren door verloop van vijf 
jaren, te rekenen van die verrichtingen, of, indien ze met opzet verborgen 
zijn gehouden, te rekenen van de ontdekking.

Met het instellen van die korte verjaringstermijn van vijf jaar was het 
de bedoeling van de wetgever de bestuurders van vennootschappen niet 
te lang in de onzekerheid te laten omtrent hun eventuele aansprake-
lijkheid voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Tevens 
meende de wetgever dat van degenen die een aansprakelijkheidsvorde-
ring zouden willen instellen, redelijkerwijze mag worden gevraagd dat ze 
dat doen op een tijdstip dat niet te ver verwijderd ligt van het ogenblik 
waarop de schadeveroorzakende handelingen werden gesteld, zodanig 
dat de aangesproken personen zich die handelingen nog kunnen herin-
neren en zich daarop kunnen verweren  (5). Door een van het gemene recht 
afwijkende verjaringstermijn op te leggen in een algemene en impera-
tieve bepaling die wordt geacht te voldoen in alle gevallen, heeft de 
wetgever de privé-belangen van de schuldeisers ondergeschikt gemaakt 
aan de hogere belangen van het handelsverkeer  (6).

  (1)  H. De wuLf, noot onder Kh. Hasselt 26 november 2002, NjW 2003, 569 ; M. vanDenBo-
gaerDe, Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders, Intersentia, 2009, 88, nr. 97.

  (2)  H. De wuLf, l.c.
  (3)  M. vanDenBogaerDe, l.c.
  (4)  Kh. Hasselt, 26 november 2002, NjW 2003, 569, noot H. De Wulf.
  (5)  Zie GwH 21 maart 2007, nr. 47/2007.
  (6)  Cass. 27 mei 1994, AR 8220, AC 1994, nr. 270.
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De verjaringstermijn vangt aan op het tijdstip van de verrichting, 
tenzij deze met opzet verborgen is gehouden. In dat geval vangt de 
termijn aan bij de ontdekking. Wanneer de aansprakelijkheidsvorde-
ring tegen bestuurders is gebaseerd op een ondeelbaar geheel van feiten, 
vangt de verjaringstermijn pas aan wanneer de fout voltrokken is door 
het laatste van die ondeelbare feiten  (1). 

Wanneer de vordering berust op een misdrijf begaan door de zaak-
voerder of de bestuurders, kan zij bovendien niet verjaren vóór de straf-
vordering (art. 26 V.T.Sv.)  (2). 

7. De term “verrichting” in artikel 198, § 1, vierde streepje, W.Venn. 
veronderstelt niet noodzakelijk een handeling van de zaakvoerder of 
bestuurder. Ook een nalaten valt hieronder  (3). Zo is de bijzondere verja-
ringstermijn van toepassing op de aansprakelijkheidsvordering tegen 
de bestuurders die nalieten de bij de verkoop van onroerende goederen 
gerealiseerde meerwaarde aan te geven in de vennootschapsbelasting  (4).

Wanneer de schade is ontstaan uit een (foutieve) onthouding of nala-
tigheid van de bestuurder, gaat de verjaringstermijn in op de laatste dag 
waarop die handeling nuttig kon worden gesteld. Bijvoorbeeld : voor een 
aansprakelijkheidsvordering wegens niet-neerlegging van de jaarreke-
ning, begint de vijfjarige termijn te lopen vanaf de datum dat die jaar-
rekening moest worden neergelegd. Wanneer de handeling een voortdu-
rende verplichting betreft die niet uitdooft, gaat de verjaring pas in op 
het ogenblik dat de bestuurder zijn mandaat niet langer uitoefent (ten 
gevolge van ontslag of overlijden)  (5).

In de zaak waarover de rechtbank van koophandel te Hasselt uitspraak 
deed op 26 november 2002  (6), werd tegen twee bestuurders een aansprake-
lijkheidsvordering ingesteld wegens de niet-aanpassing van het kapitaal 
aan het wettelijk voorgeschreven minimum. De eerste bestuurder was 
in dienst tot 30 april 1992. De rechtbank oordeelde dat de verjaringster-
mijn bepaald in artikel 198, § 1 W.Venn., wat deze bestuurder betreft, een 
aanvang nam op 30 april 1992 (aangezien hij na die datum geen verrich-
tingen meer kan hebben gesteld als bestuurder) zodat de vordering inge-
steld op 4 februari 2002 ingevolge verjaring niet ontvankelijk was. Ten 
opzichte van de tweede bestuurder, die nog steeds zijn bestuursfunctie 
uitoefende, was de vordering niet verjaard. De rechtbank oordeelde : “Tot 
zolang het kapitaal niet is aangepast aan het wettelijk voorgeschreven 

  (1)  Cass. 14 feb. 1935, Pas. 1935, 159.
  (2)  Cass. 27 mei 1994, AR 8220, AC 1994, nr. 270.
  (3)  H. BraeckmanS en R. houBen, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, 

Intersentia, 2012, nr. 676 ; M. vanDenBogaerDe, Aansprakelijkheid van vennootschapsbes-
tuurders, 44, nr. 49.

  (4)  Gent 21 juni 2004, TBH 2005, 421, noot D. haex.
  (5)  M. vanDenBogaerDe, Aansprakelijkheid van vennootschaps-bestuurders, 44, nr. 49. 

Deze auteur geeft hierbij het volgende voorbeeld : “Zolang het kapitaal niet is verhoogd 
tot het bij wet voorgeschreven minimum leeft de bestuurder zijn wettelijke verplichtingen 
ter zake niet na en blijft hij dus in gebreke. De verjaring van een vordering die gegrond 
is op een voortdurende schending van een wetsbepaling begint ofwel te lopen op het 
moment waarop aan deze wetsbepaling is voldaan, ofwel op de dag waarop aan de taak 
van de bestuurder een einde komt”.

  (6)  NjW 2003, 567, noot H. De wuLf.
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minimumkapitaal, eerbiedigt de bestuurder de ter zake geldende wette-
lijke voorschriften niet en blijft hij in gebreke. De verjaring van een 
vordering die gesteund is op de overtreding van een wettelijke bepaling, 
neemt slechts een aanvang vanaf het ogenblik dat aan die wettelijke 
bepaling werd voldaan”.

8. Daar de vordering tegen de bestuurders op grond van artikel 111, 
derde lid, van de wet van 13 april 1995 en aansprakelijkheidsvordering is 
waarop de vijfjarige verjaringstermijn bepaald in artikel 198, § 1, vierde 
streepje, W.Venn. van toepassing is, faalt het tweede onderdeel, dat van 
een andere rechtsopvatting uitgaat, naar recht. 

9. Conclusie : verwerping.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 24 februari 2011.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 11 september 2012 ter griffie 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

2. Artikel 111, derde lid, van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van 
de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 
1935, bepaalt dat indien het kapitaal van een naamloze vennootschap vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze wet, het in artikel 29, § 1, bepaalde 
minimumbedrag niet bereikt, de bestuurders, niettegenstaande enige 
andersluidende bepaling, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden 
zijn tot betaling van het verschil tussen het geplaatste kapitaal en het 
in artikel 29, § 1, bepaalde minimumkapitaal.

Krachtens het vierde lid van artikel 111, zijn zij van die aansprakelijk-
heid ontslagen indien zij binnen die termijn aan de algemene vergade-
ring voorstellen het kapitaal dienovereenkomstig te verhogen, dan wel 
de vennootschap om te zetten of te ontbinden.

3. Uit deze bepalingen volgt dat de vordering tegen de bestuurders op 
grond van artikel 111, derde lid, van de wet van 13 april 1995 geen vorde-
ring is strekkende tot volstorting van het kapitaal, maar een aanspra-
kelijkheidsvordering die onderworpen is aan de verjaringstermijn van 
artikel 198, § 1, vierde streepje, Wetboek van Vennootschappen.
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Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar 
recht.

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

12 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer De Gryse.

N° 527

1° kamer — 12 oktober 2012
(C.11.0692.N)

1° aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — DaaD. — fouT. — 
conTracTBreuk. — DerDe-meDepLichTigheiD. — gevoLg. — SchaDe. — aarD.

2° aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — SchaDe. — aLge-
meen. — conTracTBreuk. — DerDe-meDepLichTigheiD. — gevoLg. — aarD.

1° en 2° De derde die zijn medewerking verleent aan een contractbreuk niet-
tegenstaande hij hiervan kennis had of moest hebben, begaat een fout ; hij is 
hiervoor op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek aanspra-
kelijk jegens de benadeelde contractspartij ; het is niet vereist dat de vorde-
ring tegen de derde-medeplichtige op andere schade betrekking heeft dan die 
welke voortvloeit uit de contractbreuk  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW) 

(j&T auToLeaSe n.v. T. D., in aanweZigheiD van axa BeLgium n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle :

1. Na te hebben geoordeeld dat de verweerder zich schuldig heeft 
gemaakt aan derde-medeplichtigheid aan contractbreuk, bij de aankoop 
van voertuigen die de eigendom waren van de eiseres, wijst de appel-
rechter de vordering, op die grond, van de eiseres tegen de verweerder af, 
omdat de eiseres niet aantoont dat zij andere schade heeft geleden dan 
deze voortvloeiend uit de contractbreuk.

2. Deze beslissing is niet naar recht verantwoord. 
Bij derde-medeplichtigheid aan contractbreuk is de schade voort-

vloeiend uit de fout van de derde (erin bestaande dat hij heeft meege-
werkt aan de contractbreuk terwijl hij daarvan op de hoogte was of 
behoorde te zijn) immers evident dezelfde als die welke voortvloeit uit 
de contractbreuk door de medecontractant. De benadeelde partij kan 
voor deze schade vergoeding vorderen enerzijds van de medecontractant 
op contractuele basis en anderzijds van de derde op buitencontractuele 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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grondslag, dit is een toepassing van de co-existentie van contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid  (1). 

Om op grond van artikel 1382 BW vergoeding te kunnen vorderen van 
de derde die zich medeplichtig heeft gemaakt aan contractbreuk, is 
dan ook niet vereist dat het gaat om andere schade dan de contrac-
tuele schade. De precedenten in de rechtspraak van het Hof illustreren 
dit. Zie de arresten van 22 april 1983  (2) : de schade waarvoor de derde-
medeplichtige aansprakelijk werd gesteld was het gevolg van het verlies 
van het eigendomsvoorbehoud ; 28 november 2002  (3) : de schade vloeide 
voort uit het feit dat de leasingmaatschappij het (met miskenning van 
het contract verkochte) voertuig niet meer kon recupereren ; 27 april 
2006  (4) : de schade ingevolge de miskenning van het voorkeurrecht werd 
hersteld door de nietigheid van de overeenkomst uit te spreken, gelet op 
de aansprakelijkheid van de koper wegens derde-medeplichtigheid aan 
de contractbreuk van de verkoper.

Eisen dat de vordering wegens derde-medeplichtigheid aan contract-
breuk betrekking heeft op andere schade dan die voortvloeiend uit de 
contractbreuk, zou de theorie van de derde-medeplichtigheid compleet 
uithollen. Dat de appelrechter de vordering om die reden afwijst, verbaast 
des te meer gelet op het feit dat een groot deel van de rechtspraak m.b.t. 
derde-medeplichtigheid aan contractbreuk betrekking heeft op gelijk-
aardige gevallen in de sector van de autohandel  (5). 

3. Het lijkt erop dat de appelrechter de voorwaarden voor een (buiten-
contractuele) vordering van een contractspartij tegen een derde verwart 
met de voorwaarden voor samenloop van contractuele en buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid tussen contractspartijen. Voor een buitencon-
tractuele vordering tussen contractspartijen is vereist dat de vordering 
andere schade betreft dan die voortvloeiend uit de slechte uitvoering 
van het contract  (6). Voor een buitencontractuele vordering van een 
contractspartij tegen een derde, geldt die voorwaarde niet (tenzij de 
derde zou handelen als uitvoeringsagent van de medecontractant van de 
benadeelde partij, wat hier niet het geval is). Dit is niet anders wanneer 
het gaat om een vordering wegens derde-medeplichtigheid aan contract-
breuk. Hier ontstaat geen situatie van “samenloop”, zodat men niet 
moet eisen dat de schade veroorzaakt door de derde-medeplichtige een 
schade zou zijn die niet louter voortvloeit uit de contractuele tekort-
koming  (7).

  (1)  Zie C. cauffman, “Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk”, Bijzondere overeen-
komsten - Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, losbl., nr. 43.

  (2)  AR 3612, AC 1982-1983, nr. 462, met conclusie van Procureur-generaal Krings. 
  (3)  AR C.01.0532.F, AC 2002, nr. 642.
  (4)  AR C.04.0591.F, AC 2006, nr. 246.
  (5)  Zie de toepassingsgevallen vermeld door S. STijnS en F. van LiempT, “Derde-

medeplichtigheid aan contractbreuk”, in V. SagaerT en D. LamBrechT (red.), Actuele 
ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 70-75. 

  (6)  Zie Cass. 29 sept. 2006, AR C.03.0502.N, AC 2006, nr. 447 ; Cass. 7 juni 2010, AR 
C.09.0586.N, arrest niet gepubliceerd.

  (7)  Zie daarover S. STijnS en F. van LiempT, “Derde-medeplichtigheid aan contract-
breuk”, in V. SagaerT en D. LamBrechT (red.), Actuele ontwikkelingen inzake verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 78-79. 
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4. Het tweede onderdeel van het cassatiemiddel voert dus terecht een 
schending aan van de artikelen 1382 en 1383 BW, doordat het bestreden 
arrest een onderscheiden schade vereist.

Het dient derhalve op grond van volgende regel gegrond te worden 
verklaard.

De derde die meewerkt aan de inbreuk door de medecontractant op diens 
contractuele verbintenis, terwijl hij daarvan op de hoogte is of behoort te 
zijn, begaat een fout waarvoor hij op grond van de artikelen 1382-1383 van 
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is jegens de benadeelde. Het is niet 
vereist dat de vordering tegen de derde-medeplichtige betrekking heeft 
op andere schade dan die welke voortvloeit uit de contractbreuk.

De appelrechter die oordeelt dat de verweerder derde-medeplichtig is 
aan contractbreuk, maar de vordering van de eiseres tegen de verweerder 
afwijst omdat de eiseres niet aantoont dat zij andere schade heeft 
geleden dan deze voortvloeiend uit de contractbreuk, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.

5. Conclusie : vernietiging en verwijzing.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 18 mei 2011 

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 11 september 2012 ter griffie 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling 

Tweede onderdeel

De derde die zijn medewerking verleent aan een contractbreuk niet-
tegenstaande hij hiervan kennis had of moest hebben, begaat een fout.

Hij is hiervoor op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek aansprakelijk jegens de benadeelde contractspartij. 

Het is niet vereist dat de vordering tegen de derde-medeplichtige 
op andere schade betrekking heeft dan die welke voortvloeit uit de 
contractbreuk.

De appelrechter die oordeelt dat de verweerder derde-medeplichtige is 
aan contractbreuk, maar de vordering van de eiseres tegen de verweerder 
afwijst omdat de eiseres niet aantoont dat zij andere schade heeft 
geleden dan deze voortvloeiend uit de contractbreuk, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.
Omvang van de cassatie
3. De vernietiging van de beslissing over de tegen de verweerder 

gerichte hoofdvordering van de eiseres brengt de vernietiging mee van 
de beslissingen over de tegen D D M en AXA Belgium nv gerichte vorde-
ringen in vrijwaring van de verweerder, die het gevolg ervan zijn.

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

beroep ontvankelijk verklaart en oordeelt over de tegenvordering van 
de verweerder wegens tergend of roekeloos geding.

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

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

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

12 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Maes.

N° 528
1o kamer — 12 oktober 2012

(C.12.0077.N)

verDeLing. — BewijS.

Degene die op grond van artikel 815 Burgerlijk Wetboek de verdeling van een 
onverdeeldheid vordert dient het bestaan van de onverdeeldheid te bewijzen, 
minstens aannemelijk te makent  (1). (Artt. 815 en 1315 BW ; Art. 870 Gerech-
telijk Wetboek)

(v. e.a. T. v. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 22 september 2011.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 11 september 2012 ter griffie 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

  (1)  Zie W. pinTenS, C. DecLerck, J. Du mongh en K. vanwinckeLen, Familiaal 
vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 2130 ; P. hofSTröSSLer, De procedure 
in vereffening-verdeling : enkele aandachtspunten voor de advocaat, in C. caSTeLein, 
A. verBeke en L. weyTS (red.), Notariële clausules - Liber Amicorum Professor Johan Vers-
traete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (22) 228 ; H. De page, Traité élémentaire de droit civil 
belge, t. IX, Brussel, Bruylant, 1974, nr. 1076.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Middel

1. Overeenkomstig artikel 815, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kan 
niemand worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven en kan de 
verdeling ten allen tijde worden gevorderd, niettegenstaande enige 
hiermee strijdige verbodsbepaling of overeenkomst. 

Krachtens artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het 
bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.

2. Uit het samen lezen van voormelde wetsbepalingen volgt dat diegene 
die op grond van artikel 815 Burgerlijk Wetboek de verdeling van een 
onverdeeldheid vordert, het bestaan van de onverdeeldheid dient te 
bewijzen, minstens aannemelijk dient te maken.

3. De appelrechters oordelen dat :
— het beroepen vonnis moet worden bijgetreden in zover het oordeelt 

dat de schenkingen die de tweede verweerster heeft ontvangen niet 
moeten worden ingebracht ;

— rekening houdende met de deelakkoorden, dient besloten te worden 
dat de eisers niet aantonen dat de partijen nog langer in onverdeeldheid 
zijn ;

— het louter feit dat geen inventaris werd opgesteld, na het reali-
seren van een deelakkoord betreffende de roerende goederen en nadat de 
opbrengst van de verkoop van het enige onroerend goed onder de gerech-
tigden werd verdeeld, niet toelaat alsnog een gerechtelijke vereffening-
verdeling te bevelen, zonder dat het actueel bestaan van welkdanige 
onverdeeldheid wordt aangetoond ;

— de eisers op heden zelfs niet verduidelijken waaruit het beweerde onver-
deelde actief of passief zou kunnen bestaan, noch waarop hun aanspraken 
als onverdeelde mede-eigenaars betrekking zouden kunnen hebben.

De appelrechters die aldus te kennen geven dat de eisers niet alleen het 
bestaan van een onverdeeldheid niet bewijzen, maar het bestaan ervan 
ook niet aannemelijk maken, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

12 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en mevr. De Baets.
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N° 529

1o kamer — 12 oktober 2012
(C.12.0101.N)

HUUR VAN GOEDEREN. — PACHT. — onDerverhuring en overDrachT van 
huur. — pachToverDrachT. — Zoon. — LanDBouwvennooTSchap. — geLDig-
heiD.

De pachter kan zijn pachtrechten zonder toestemming van de verpachter 
overdragen aan zijn zoon, maar niet aan een landbouwvennootschap, ook 
al is zijn zoon beherend vennoot in deze vennootschap. (Art. 34 Pachtwet ; 
Art. 838, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen) 

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

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 13 oktober 2011.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns 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

Ontvankelijkheid 

1. De verweerders voeren aan dat de kritiek van de eiser op het bestreden 
vonnis nieuw en derhalve niet ontvankelijk is, daar hij in hoger beroep 
geen specifieke grief heeft aangevoerd tegen de beslissing van de vrede-
rechter over de tegeneis van de verweerster waarin het bestaan van een 
pachtovereenkomst tussen de eiser en de verweerster wordt erkend.

2. De appelrechters stellen vast dat het hoger beroep van de eiser 
er onder meer toe strekt de tegeneis van de verweerster ongegrond te 
verklaren en te zeggen voor recht dat de verweerders de litigieuze land-
eigendom bezetten zonder recht noch titel.

Verder oordelen de appelrechters dat er een geldige pachtoverdracht 
was tussen de verweerders.

Het blijkt dat de eiser zich noch expliciet, noch impliciet heeft neerge-
legd bij het beroepen vonnis.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden 
verworpen.

3. De verweerders voeren verder aan dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is, in zoverre de eiser aanvoert dat de beslissing niet 
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naar recht verantwoord is op de veronderstelde grond dat X D H zijn 
pachtrechten heeft ingebracht in de vennootschap van de verweerster.

4. De eiser voert dit niet aan, zodat de grond van niet-ontvankelijk-
heid van het middel moet worden verworpen.

Gegrondheid

5. Artikel 34, eerste lid, Pachtwet laat de pachter toe zonder toestem-
ming van de verpachter zijn pacht over te dragen aan onder meer zijn 
zoon.

Artikel 838, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat voor 
de toepassing van de pachtwet de exploitatie als beherend vennoot in 
een landbouwvennootschap wordt gelijkgesteld met persoonlijke exploi-
tatie. Dit geldt zowel ten aanzien van de pachter als van de verpachter 
wier rechten en verplichtingen onverkort blijven voortbestaan.

6. Uit deze bepalingen volgt dat de pachter zijn pachtrechten zonder 
toestemming van de verpachter kan overdragen aan zijn zoon. Hieruit 
volgt niet dat de pachter deze rechten kan overdragen aan een landbouw-
vennootschap, ook al is zijn zoon beherend vennoot van deze vennootschap.

7. De appelrechters die oordelen dat er een geldige pachtoverdracht is 
gebeurd tussen de verweerder als pachter en de verweerster en die het 
beroepen vonnis bevestigen dat het bestaan aanneemt van een pacht-
overeenkomst tussen de eiser en de verweerster, schenden de voormelde 
wetsbepalingen.

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 feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent, rechts-

zitting houdende in hoger beroep.

12 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Verbist en de heer Van Eeckhoutte.

N° 530

3o kamer — 15 oktober 2012
(S.10.0190.N)

1o minDervaLiDen. — vreemDeLing. — TegemoeTkomingen. — machTiging 
om in heT koninkrijk onBeperkT Te verBLijven. — vreemDeLingenregiSTer. 
— inSchrijving. — gevoLg.
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2o prejuDicieeL geSchiL. — gronDweTTeLijk hof. — rechTBanken. — 
vorige arreSTen van heT gronDweTTeLijke hof. — vraag meT heTZeLfDe 
onTwerp. — gevoLg.

3o prejuDicieeL geSchiL. — gronDweTTeLijk hof. — rechTBanken. — 
verpLichTing om De vraag Te STeLLen. — voorwaarDen.

1o Artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap schendt niet de artikel en 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 ervan, met artikel 14 van 
het Europees verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 1 van het 
Eerste Aanvullend Protocol bij dat verdrag, in zoverre het de vreemdeling 
die ingevolge een machtiging om in het Koninkrijk onbeperkt te verblijven in 
het vreemdelingenregister is ingeschreven, niet het voordeel toekent van de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap  (1). (Art. 4, Wet Tege-
moetkoming Gehandicapten)

2o In zoverre de eiser het Hof verzoekt een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijke Hof dient te worden vastgesteld dat de voorgestelde vraag 
een identiek onderwerp heeft als de vraag die het Grondwettelijke Hof in 
zijn vorige arresten heeft beantwoord, zodat er geen aanleiding is een nieuw 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijke Hof te stellen. (Art. 26, § 2, 2o, 
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

3o Wanneer de appelrechters hebben geweigerd aan het Grondwettelijke Hof 
een prejudiciële vraag te stellen over de schending, door de wet, van de 
artikelen 10 en 11 grondwet, en de eiser in een cassatiemiddel niet alleen 
de afwijzing van zijn vraag aanvecht, maar tevens de beslissing bekriti-
seert over het geschil zelf, dat door hem de grond oplevert tot het opwerpen 
van een prejudiciële vraag, is het Hof in beginsel ertoe gehouden zelf die 
vraag aan het Grondwettelijke Hof te stellen. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet 
Grondwettelijk Hof)

(c. T. BeLgiSche STaaT, vice-eerSTe miniSTer  
en miniSTer van SociaLe Zaken en voLkSgeZonDheiD)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te 
Gent van 15 september 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

  (1) GwH 11 jan. 2012, nr. 3/2012 ; 9 aug. 2012, no 108/2012, en 4 okt. 2012 nr. 114/2012.
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iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Het Grondwettelijk Hof heeft bij zijn arrest nr. 3/2012 van 11 januari 
2012 geoordeeld : “Artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap schendt niet de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 191 
ervan, met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens en met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat 
Verdrag, in zoverre het de vreemdeling die ingevolge een machtiging om 
in het Koninkrijk onbeperkt te verblijven in het vreemdelingenregister 
is ingeschreven, niet het voordeel toekent van de tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap.” 

Het Grondwettelijk Hof overwoog hierbij : “B.5. Uit de motivering van 
het (…) arrest nr. 153/2007 blijkt dat artikel 4 van de wet van 27 februari 
1987, in samenhang gelezen met het koninklijk besluit van 17 juli 2006, 
geen discriminatie inhoudt, in zoverre het toepassingsgebied van de wet 
niet werd uitgebreid tot de vreemdelingen die, ingevolge een toelating 
of machtiging om in het Koninkrijk te verblijven voor een duur van 
meer dan drie maanden, in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven, 
aangezien het administratief statuut van die personen aantoont dat 
zij een band met België hebben die de wetgever als minder sterk kon 
beschouwen dan die welke de personen die in het bevolkingsregister 
zijn ingeschreven, vertonen. De gevolgen van dat onderscheid zijn niet 
onevenredig, nu de vreemdeling aan wie de tegemoetkoming voor gehan-
dicapten wordt geweigerd, in voorkomend geval aanspraak kan maken 
op maatschappelijke dienstverlening waarbij met zijn handicap reke-
ning wordt gehouden.”

Het Grondwettelijk Hof heeft bij zijn arresten nr. 108/2012 van 
9 augustus 2012 en nr. 114/2012 van 4 oktober 2012 deze stelling bevestigd.

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

In zoverre de eiser het Hof verzoekt een prejudiciële vraag te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof, dient te worden vastgesteld dat de voorgestelde 
vraag een identiek onderwerp heeft als de vraag die het Grondwettelijk 
Hof in zijn voormelde arresten heeft beantwoord, zodat er geen aanleiding 
is een nieuwe prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen

Tweede onderdeel

3. Wanneer de appelrechters hebben geweigerd aan het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag te stellen over de schending, door de wet, van 
de artikelen 10 en 11 Grondwet, en de eiser in een cassatiemiddel niet 
alleen de afwijzing van zijn vraag aanvecht, maar tevens de beslissing 
bekritiseert over het geschil zelf, dat voor hem de grond oplevert tot 
het opwerpen van een prejudiciële vraag, is het Hof in beginsel ertoe 
gehouden zelf die vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
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4. Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat er te dezen geen 
aanleiding is een nieuwe prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof 
te stellen.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvan-
kelijk.

Kosten

5. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 
dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.

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

15 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarne-
mend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De 
Baets en de heer van Eeckhoutte.

N° 531
3o kamer — 15 oktober 2012

(S.11.0052.N)

onDernemingSraaD en veiLigheiDScomiTe. — BeSchermDe 
werknemerS. — perSoneeLSafgevaarDigDe. — uiToefening van heT 
manDaaT. — gevoLg. — Toekenning van voorDeLen. — meriTeverhogingen. 
— criTeria.

Het mandaat van een personeelsafgevaardigde geeft aanleiding tot benade-
ling in de zin van artikel 21, § 5, Bedrijfsorganisatiewet en artikel 2, § 4, 
Wet Ontslagregeling personeelsafgevaardigden, wanneer de personeelsafge-
vaardigde een voordeel wordt ontzegd omdat wegens de uitoefening van dit 
mandaat niet kan voldoen aan de criteria die voor de toekenning van dat 
voordeel worden gesteld. (Art. 21, § 5, Bedrijfsorganisatiewet ; Art. 2, § 4, 
Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

(v. T. aLcaTeL BeLL n.v.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 17 november 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift, een middel aan.

ARREST-2012-10.indb   2177 27/06/13   16:48



2178 ARRESTEN VAN CASSATIE 15.10.12 - N° 531

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 2, § 4, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-
ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden ;

— de artikelen 21, § 5 en 23, eerste lid, van de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven ;

— de artikelen 17 en 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 
1972 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, houdende ordening van de in de Nati-
onale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereen-
komsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 12 september 1972 ;

— de artikelen 6, 1131, 1133 en 1147 Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-

overeenkomsten en de paritaire comités ;
— artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van 

de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers ;

— artikel 19, tweede lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Aangevochten beslissing

In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de 
oorspronkelijke vordering van de eiser, het hoger beroep van de eiser ongegrond 
en bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank te Turnhout van 12 november 
2007. Het arbeidshof beslist dat de vordering van de eiser tot het verkrijgen van 
achterstallig loon en saldi vakantiegeld en eindejaarspremie en de in uiterst 
ondergeschikte orde gestelde vordering tot het verkrijgen van schadevergoe-
ding ongegrond zijn. Die beslissing is gesteund op de volgende vaststellingen en 
motieven : 

 “2. De beoordeling
De [eiser] vordert achterstallig loon omwille van de inschaling in een verkeerde 

looncategorie en omwille van het niet ontvangen van de “meriteverhogingen”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Geen recht op meriteverhogingen
De [eiser] meent recht te hebben op een loonsverhoging op basis van merites. De 

[verweerster] stelt dat hij niet voldaan heeft aan één van de basisvoorwaarden, 
met name dat hij 60 percent effectieve arbeidsprestaties moest leveren voor de 
[verweerster] en 40 percent van zijn tijd mocht besteden aan de vakbondsactivi-
teit.

Er wordt niet betwist dat de [eiser] personeelsafgevaardigde was.
Artikel 2, § 4, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-

ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden (hierna wet ontslagregeling personeelsafge-
vaardigden) bepaalt dat het mandaat van de personeelsafgevaardigden voor de 
betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg mag hebben.

Niet behalen van de merites
Er wordt niet betwist dat er maar sprake kan zijn van een loonsverhoging 

indien er voldoende merites werden behaald.
Evenmin wordt betwist dat de merites pas toegekend worden na een goede 

evaluatie en na het behalen van een bepaald arbeidsvolume.
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Hierbij kan verwezen worden naar een nota van 26 maart 1992 waarin gesteld 
wordt dat de [verweerster] van de [eiser] verwacht dat hij 60 percent van zijn 
arbeidstijd besteed [sic] aan werkactiviteiten en derhalve 40 percent kan besteden 
aan vakbondsactiviteiten (stuk 1, bundel [van de verweerster]). Nochtans geeft de 
[eiser], die op de hoogte was van deze regeling, toe dat hij slechts 30 percent van 
zijn arbeidstijd aan zijn werkactiviteiten besteedde. 

Hierdoor bouwde de [eiser] niet de nodige ervaring op binnen zijn functie en 
konden de merites niet toegekend worden. 

De [eiser] stelt nu dat hij toch steeds een gunstige beoordeling kreeg voor de 
uitvoering van de arbeidsprestaties. Hierop repliceert de [verweerster] dat het 
werk dat hij verrichtte goed werd uitgevoerd maar dat zijn prestatievolume 
dermate beperkt was en hij hierin nooit vooruitgang heeft geboekt, waardoor een 
loonsverhoging op basis van merites niet mogelijk was.

De verwijzing naar de omzendbrief van de personeelsdienst ( “Human Resources 
Management”) waaruit blijkt dat de verloning gebeurt door toepassing van een 
functiewaarderingssysteem waarbij het salaris kan aangepast worden aan de 
hand van de prestatiebeoordeling, wijzigt deze vaststelling niet.

Hoewel met de [eiser] kan vastgesteld worden dat uit de omzendbrief niet kan 
afgeleid worden dat de loonsverhoging enkel kan toegekend worden indien de 
werknemer de volledige arbeidstijd aanwezig is op het werk, kan hieruit evenmin 
afgeleid worden dat er sprake is van een automatische salarisverhoging aange-
zien er steeds een beoordeling van de prestaties dient te gebeuren. Het salaris 
wordt immers aangepast aan het prestatieniveau waarbij het salaris gradueel 
kan evolueren (stuk 24, punt 7.2.3., bundel [van de eiser]).

Uit de omzendbrief kan dan ook enkel afgeleid worden dat de werkgever een 
loonsverhoging kan toestaan indien er een gunstige prestatiebeoordeling wordt 
gegeven en zoals vermeld gebeurde de prestatiebeoordeling niet alleen op basis 
van de gepresteerde arbeid maar ook op basis van het gepresteerde volume en dat 
was voor de [eiser] onvoldoende. 

Aangezien de [eiser] op de hoogte was van wat van hem verwacht werd en hij 
deze doelstelling niet haalde en aangezien er geen andere rechtsgrond is om de 
merites toe te kennen, kan enkel vastgesteld worden dat de [eiser] de merites 
niet haalde en hij geen recht heeft op een extra loonsverhoging.

Hij stelt dat hij na 2000 zijn activiteiten voor de [verweerster] gevoelig verhoogd 
heeft en dan nog geen recht had op een merite maar deze bewering wordt door 
geen enkel stuk aangetoond noch biedt de [eiser] aan om deze stelling te bewijzen 
waardoor hiermee geen rekening kan gehouden worden. In zijn overzicht van de 
gepresteerde uren maakt hij trouwens geen onderscheid tussen de periode voor en 
na 2000 waardoor deze bewering niet aanvaard wordt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akkoord van de [eiser] is niet vereist.
De [eiser] laat gelden dat hij nooit akkoord is gegaan met de 60/40 verdeling en 

dat het derhalve een eenzijdig opgelegde voorwaarde betreft.
Weliswaar dient een werkgever aan een werknemer de afgesproken lonen te 

betalen maar niets staat in de weg dat een werkgever een extra salarisverhoging 
wil toekennen op basis van door de werkgever bepaalde voorwaarden.

In zoverre de voorwaarden niet onredelijk zijn, mag een werkgever dan ook 
eenzijdig richtlijnen opleggen ten aanzien van het te presteren werkvolume voor 
het behalen van merites die aanleiding kunnen geven tot een loonsverhoging.

Een akkoord van de werknemer is hierbij niet vereist.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geen onrechtmatige inmenging in vakbondsactiviteiten.
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De [eiser] stelt dat deze eenzijdig opgelegde voorwaarden onverenigbaar zijn 
met het uitoefenen van de vakbondsactiviteiten en dat er hierdoor een onge-
rechtvaardigde inmenging zou zijn van de wijze waarop de syndicale opdrachten 
worden uitgeoefend maar deze stelling wordt niet bewezen.

Wel integendeel. De [eiser] geeft in zijn conclusies zelf aan dat hij zo’n 70 
percent van zijn beschikbare tijd besteedde aan vakbondsactiviteiten waarbij hij 
enkel door thuiswerk zijn opdracht kon vervolledigen. 

Hieruit blijkt dat de [verweerster] nooit verboden heeft dat de [eiser] vakbonds-
activiteiten heeft verricht en dat er derhalve geen sprake kan zijn van enige 
ongerechtvaardigde inmenging. Nergens blijkt dat de [verweerster] ooit belet zou 
hebben dat de [eiser] zijn functie als personeelsafgevaardigde heeft kunnen uitoe-
fenen waardoor artikel 2, § 4 wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden niet 
geschonden wordt. 

Redelijke instructies van de werkgever.

Wel kan vastgesteld worden dat hij door het niet volgen van de instructies 
van de [verweerster], de merites is misgelopen. Om deze te ontvangen moest hij 
immers goed presteren en een arbeidsvolume van 60 percent effectieve werktijd 
halen en het wordt niet betwist dat hij dit nooit gehaald heeft.

Hoger werd aanvaard dat de werkgever eenzijdig bepaalde richtlijnen kan 
opleggen op basis waarvan een extra loonsverhoging kan toegekend worden.

Deze richtlijnen zijn naar het oordeel van het arbeidshof niet onredelijk. Opdat 
een werknemer recht heeft op een loonsverhoging, mag verwacht worden dat hij 
een voldoende deel van zijn arbeidstijd besteed [sic] aan zijn activiteiten voor de 
[verweerster] aangezien hij enkel op die wijze de nodige ervaring kan opdoen en 
een meerwaarde kan leveren die een loonsverhoging verantwoorden.

Deze richtlijnen blijken bovendien gebaseerd te zijn op de ervaring van de 
[verweerster] bij het uitoefenen van de activiteiten van andere personeelsafge-
vaardigden. Van deze bewering wordt weliswaar geen bewijs voorgelegd maar de 
[eiser], die zijn vordering moet bewezen, levert geen enkel bewijs dat deze verde-
ling niet zou gelden voor de andere personeelsafgevaardigden.

Weliswaar maakt hij aannemelijk dat hij veel tijd aan vakbondsactiviteiten 
heeft besteed en dat de verplaatsingen naar Antwerpen voor de voorbereiding en 
het bijwonen van de ondernemingsraad veel tijd in beslag namen, maar dit bete-
kent niet dat de 60/40 verdeling onredelijk zou zijn. Te meer daar hij zelf stelt dat 
weliswaar veel van de werknemersafgevaardigden in Antwerpen tewerkgesteld 
waren en dus minder tijd aan de verplaatsingen moesten besteden, maar hieruit 
kan meteen afgeleid worden dat andere werknemersafgevaardigden die niet in 
Antwerpen werkten dezelfde verplaatsingen moesten maken en er blijkbaar wel 
in slaagden hun merites te halen. Het tegendeel wordt alvast niet aangetoond en 
hij biedt niet aan om te bewijzen dat er voor de andere personeelsafgevaardigden 
andere regels zouden bepaald zijn. 

Hoewel de [verweerster] de opportuniteit van de verplaatsingen buiten de zetel 
te Geel in het kader van de vakbondsactiviteiten niet mag beoordelen en er 
derhalve niet moet ingegaan worden op de discussie of deze verplaatsingen zoals 
het beluisteren van de opnamen die gemaakt werden op de ondernemingsraad 
overbodig zijn, betekent dit niet dat de [verweerster] geen redelijke richtlijnen 
mag uitvaardigen op basis waarvan werknemers recht hebben op een bijkomende 
loonsverhoging.

Het is immers niet omdat de [eiser] bijzonder veel tijd besteedde aan zijn 
vakbondsactiviteiten, mogelijk omdat de voorbereiding van de vergaderingen al 
dan niet op het secretariaat te Antwerpen moest gebeuren en documenten het 
secretariaat niet mochten verlaten, dat de richtlijn van de [verweerster], met 
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name de 60/40 verdeling hierdoor onredelijk zou zijn. Te meer daar dit voor de 
andere personeelsafgevaardigden blijkbaar geen problemen stelde.

De [eiser] was enige afgevaardigde.

De [eiser] stelt verder dat hij meer tijd moest steken in zijn vakbondsactivi-
teiten omdat hij de enige personeelsafgevaardigde was van zijn vakbond voor de 
ondernemingsraad. Bovendien zou hij ook meer tijd aan andere vakbondsactivi-
teiten hebben besteed omdat het ACLVB geen syndicale delegatie, geen hoofd-
afgevaardigden noch syndicale woordvoerders had in de vestiging te Geel welke 
volledig zijn vrijgesteld van arbeidsprestaties en zou hij in vele andere comités 
hebben moeten zetelen. Dat hij 70 percent van zijn tijd besteedde aan vakbonds-
activiteiten en dat dit eigenlijk meer dan een normale dagtaak was, kan dan ook 
aanvaard worden.

Uit voormelde verklaring leidt het arbeidshof af dat de [eiser] bewust heeft 
gekozen voor een ruime invulling van zijn vakbondsactiviteiten en boven-
dien kan hieruit afgeleid worden dat hij erkent dat het feit dat hij veel tijd in 
vakbondsactiviteiten moest steken het gevolg was van de vaststelling dat de 
andere vakbonden meer personeelsafgevaardigden hadden en dat hij dit werk 
alleen moest verrichten en van het feit dat hij zijn taak ruim invulde.

Aangezien het aantal personeelsafgevaardigden evenwel het gevolg is van een 
groter aantal verkozen mandaten die ook meer personeel dienden te vertegen-
woordigen, betekent dit niet dat de door de [verweerster] opgelegde 60/40 verde-
ling onredelijk zou zijn wanneer een personeelsafgevaardigde dit werk alleen 
moest doen omdat er slechts één verkozen mandaat in de wacht werd gesleept.

De verklaring van de heer De Schutter die blijkbaar de voorganger was van de 
[eiser] maar die in 1982 het bedrijf zou verlaten hebben, bevestigt dat een perso-
neelsafgevaardigde van het ACLVB veel werk had maar nu aanvaard wordt dat 
de [eiser] veel tijd besteedde aan zijn vakbondswerk, brengt deze verklaring niets 
nieuws.

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

Beoordeling van merites.

De [eiser] verwijst verder naar de beoordeling voor het behalen van de merites 
door de [verweerster] en stelt dat er enkel zou rekening mogen gehouden worden 
met de effectief gepresteerde arbeidstijd voor de [verweerster]. Hoger werd 
aanvaard dat uit de regeling betreffende de merites kan afgeleid worden dat de 
[verweerster] deze beoordeling liet afhangen van de effectief gepresteerde arbeid 
maar dat tevens aanvaard kan worden dat een bepaald percentage aan arbeidsvo-
lume werd bepaald.

Wanneer de [verweerster] bij de beoordeling verwijst naar het feit dat de [eiser] 
veel tijd besteedde aan vakbondsactiviteiten, wordt enkel vastgesteld dat hij niet 
in aanmerking kwam voor een loonsverhoging omdat hij onvoldoende arbeidsvo-
lume had gepresteerd. Dit betekent niet dat hij een mindere beoordeling kreeg 
omwille van het uitgevoerde werk maar wel omwille van zijn lager arbeidsvolume 
terwijl werd vastgesteld dat het opleggen van een bepaald arbeidsvolume door de 
werkgever mogelijk is en in dit geval een redelijke verdeling werd vastgesteld.

Geen discriminatie.

Nu aanvaard werd dat de [eiser] veel tijd heeft besteed aan het vakbondswerk 
en hierbij door de [verweerster] nooit belet werd om veel tijd in zijn vakbondsac-
tiviteiten te steken, heeft dit tot gevolg dat hij niet het gevraagde arbeidsvolume 
presteerde waardoor hij geen recht heeft op de merites.

Er anders over oordelen zou betekenen dat een personeelsafgevaardigde van 
een andere vakbond, die beschikt over meer personeelsafgevaardigden en mede-
werkers, enkel recht had op merites als hij de 60/40 verdeling nakwam terwijl een 
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personeelsafgevaardigde van een kleinere vakbond voor het behalen van dezelfde 
merites minder effectieve arbeid moest presteren. Te meer daar het aantal mede-
werkers wordt bepaald op basis van de stemmen van de werknemers bij de sociale 
verkiezingen en een groter aantal medewerkers verantwoord is door het feit dat 
een vakbond met meer verkozen mandaten, ook meer syndicaal werk zal hebben.

De stelling van de [eiser] als zou hij de enige vertegenwoordiger geweest zijn 
voor 3567 bedienden kan niet aanvaard worden.

Ook ten aanzien van andere werknemers zou het trouwens een discriminatie 
uitmaken indien een werknemer die vakbondsactiviteiten uitvoert minder arbeid 
moet presteren dan door de werkgever bepaald en toch recht heeft op merites en 
dus op een extra loonsverhoging terwijl een gewone werknemer wel de richtlijnen 
van de werkgever moet volgen om recht te hebben op deze merites.

Aangezien het mandaat van de personeelsafgevaardigden voor de betrokkene 
noch nadelen, noch bijzondere voordelen mag opleveren zou het strijdig zijn met 
artikel 2, § 4 wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden om toch merites toe 
te kennen hoewel de werknemer de voorwaarden om een extra loonsverhoging 
te krijgen niet is nagekomen. Zeker wanneer de voorwaarden om de merites te 
bekomen niet kennelijk onredelijk zijn.

De vordering is ongegrond. De debatten moeten dan ook niet heropend worden 
voor een berekening te maken van het baremastelsel en evenmin is er recht op 
enige schadevergoeding bij gebrek aan het bewijs van enige fout door de [verweer-
ster].”

(Blz. 5 t.e.m. Blz. 11, van het bestreden arrest)

Grieven

Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest en uit de 
stukken van de rechtspleging waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de eiser tegen de verweerster voor de arbeidsrechtbank en in graad van beroep 
voor het arbeidshof een vordering stelde tot het verkrijgen van achterstallig loon 
wegens (o.m.) het niet ontvangen van “meriteverhogingen”, het verkrijgen van 
“saldo vakantiegeld” en “saldo eindejaarspremie” en, in uiterst ondergeschikte 
orde, tot het verkrijgen van een schadevergoeding gelijk aan tweemaal het 
achterstallig loon (zie o.m. Blz. 2, midden, Blz. 3, punt III en Blz. 4, laatste alinea, 
van het bestreden arrest). 

Krachtens artikel 16, eerste lid, b), van de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, hieronder afgekort als Wet Organisatie Bedrijfs-
leven, bestaan de ondernemingsraden onder meer uit een zeker aantal effectieve 
en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel. Uit de vaststellingen 
van het arbeidshof in het bestreden arrest blijkt dat de eiser personeelsafgevaar-
digde was in de ondernemingsraad van de verweerster (zie o.m. Blz. 4, punt V.1., 
tweede alinea, en Blz. 6, punt 2.2, tweede alinea, van het bestreden arrest). 

1. Eerste onderdeel

1.1.1. Artikel 21, § 5, van de Wet Organisatie Bedrijfsleven bepaalt dat het 
mandaat van de personeelsafgevaardigden of de hoedanigheid van kandidaat geen 
aanleiding mogen geven tot benadeling, noch tot bijzondere voordelen. Krach-
tens diezelfde bepaling genieten de personeelsafgevaardigden en de kandidaten de 
normale promoties en voordelen van de werknemerscategorie waartoe ze behoren. 

Artikel 2, § 4, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagrege-
ling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden, hieronder afgekort als Wet Ontslagrege-
ling Personeelsafgevaardigden, bepaalt dat het mandaat van de personeelsafge-
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vaardigden of de hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde voor de 
betrokkene noch nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg mag hebben. 

Volgens artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 
1972 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, houdende ordening van de in de Nati-
onale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereen-
komsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 12 september 1972, moeten, met inachtneming van de 
organisatorische noodwendigheden van de diensten, aan de leden die de werkne-
mers in de ondernemingsraden vertegenwoordigen, de nodige tijd en faciliteiten 
worden verleend om hun taken in de beste voorwaarden te vervullen. 

Krachtens de voornoemde bepalingen mag het mandaat van personeelsafge-
vaardigde in de ondernemingsraad en, meer in het bijzonder, de door de werk-
gever na te leven verplichting tot het verlenen van de nodige tijd en faciliteiten 
aan de werknemersvertegenwoordiger om dat mandaat in de beste voorwaarden 
te vervullen, voor die personeelsafgevaardigde geen nadeel tot gevolg hebben.

Uw Hof kan nagaan of de feitenrechter uit de door hem gedane vaststellingen 
en gemaakte overwegingen wettig kon afleiden dat het mandaat van personeels-
afgevaardigde voor de betrokkene al dan niet een nadeel tot gevolg heeft in de 
zin van de voornoemde artikelen 21, § 5, van de Wet Organisatie Bedrijfsleven en 
2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. 

1.1.2.1. Krachtens de in artikel 51 van de Wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, hieronder afge-
kort als de CAO-Wet, bepaalde hiërarchie van de bronnen der verbintenissen in 
de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers hebben de dwingende 
bepalingen van de wet (art. 51.1. C.A.O-Wet), waarin zijn begrepen zowel de bepa-
lingen die de openbare orde raken als welke die van dwingend recht zijn, voorrang 
boven alle andere in dat artikel bepaalde rechtsbronnen. 

Krachtens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek kan door bijzondere overeen-
komsten geen afbreuk worden gedaan aan de wetten die de openbare orde en de 
goede zeden betreffen. Krachtens de artikelen 1131 en 1133 van datzelfde wetboek 
kunnen verbintenissen geen gevolg hebben wanneer hun oorzaak door de wet is 
verboden of strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.

Een wettelijke bepaling is van openbare orde als zij de essentiële belangen van 
de staat of van de gemeenschap raakt of als zij in het privaatrecht, de juridische 
grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij 
rust. Een wettelijke bepaling is dus van openbare orde als zij de bescherming van 
het algemeen belang beoogt. Een wettelijke bepaling is van dwingend recht als zij 
de bescherming van (louter) private (particuliere) belangen nastreeft. 

Wettelijke bepalingen die de collectieve overlegorganen en collectieve arbeids-
betrekkingen betreffen, en meer in het bijzonder bescherming verlenen aan perso-
neelsafgevaardigden in de ondernemingsraden, bepalen de juridische grondslagen 
waarop de sociale rechtsordening van de maatschappij rust en raken dus de open-
bare orde. Minstens zijn zij van dwingend recht in het voordeel van de personeels-
afgevaardigde, aangezien zij in elk geval de bescherming van de belangen van de 
werknemer-personeelsafgevaardigde als particulier persoon beogen. 

1.1.2.2. De voornoemde artikelen 21, § 5, van de Wet Organisatie Bedrijfsleven 
en 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden raken, als wette-
lijke bepalingen die bescherming verlenen aan personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden, de openbare orde, minstens zijn zij van dwingend recht in 
het voordeel van de werknemer-personeelsafgevaardigde. Die bepalingen maken 
aldus “dwingende wetsbepalingen” uit in de zin van artikel 51.1. van de CAO-Wet.

Een eenzijdig door de werkgever voor de toekenning van een bijkomende 
loonsverhoging opgelegde voorwaarde die strijdig is met de voornoemde dwin-
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gende artikelen 21, § 5, van de Wet Organisatie Bedrijfsleven en 2, § 4, van de Wet 
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden omdat zij maakt dat het mandaat van 
personeelsafgevaardigde voor de betrokkene een nadeel tot gevolg heeft, is dan 
ook onwettig en nietig, zodat de feitenrechter niet wettig met toepassing van die 
onwettige en nietige voorwaarde kan beslissen dat de werknemer-personeelsafge-
vaardigde geen recht heeft op de loonsverhoging. 

1.2.1. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat :
— de verweerster als voorwaarde voor toekenning van de “meriteverhogingen” 

oplegde dat de eiser een bepaald arbeidsvolume diende te presteren en, meer in 
het bijzonder, ten minste 60 percent van zijn tijd diende te besteden aan werkac-
tiviteiten (en slechts 40 percent van zijn tijd aan vakbondsactiviteiten) (Blz. 4, 
punt V.1., derde alinea, Blz. 6, voorlaatste alinea, t.e.m. Blz. 7, bovenaan, Blz. 7, 
vijfde volledige alinea, Blz. 9, eerste volledige alinea, Blz. 10, laatste alinea, en 
Blz. 11, tweede alinea, tweede zinsdeel, van het bestreden arrest) ;

— kan aanvaard worden dat de eiser veel tijd, meer in het bijzonder zo’n 70 
percent van zijn beschikbare tijd, besteedde aan vakbondsactiviteiten en dat dat 
eigenlijk meer dan een normale dagtaak was (Blz. 4, punt V.1., tweede en vierde 
alinea, Blz. 9, derde laatste alinea, eerste zin, eerste zinsdeel, en Blz. 10, eerste 
volledige alinea, derde zin en vierde volledige alinea en Blz. 11, tweede alinea, 
eerste zinsdeel, van het bestreden arrest) ;

— de verweerster die vakbondsactiviteiten tijdens de normale arbeidsuren en 
de daaraan bestede tijd nooit verboden of belet heeft (Blz. 8, onderaan, Blz. 9, 
bovenaan en Blz. 11, tweede alinea, van het bestreden arrest). 

Het arbeidshof overweegt :
— op de zevende bladzijde van het bestreden arrest dat enkel kan vastgesteld 

worden dat de eiser de “merites” niet haalde en geen recht heeft op een extra 
loonsverhoging, aangezien hij op de hoogte was van wat van hem verwacht werd 
en hij deze doelstelling niet haalde en aangezien er geen andere rechtsgrond is om 
de “merites” toe te kennen (Blz. 7, derde laatste alinea, van het bestreden arrest),

— op de negende bladzijde van het bestreden arrest dat de eiser door het niet 
volgen van de instructies van de verweerster, de “merites” is misgelopen en over-
weegt dat “hij immers om deze te ontvangen goed moest presteren en een arbeids-
volume van 60 percent effectieve werktijd halen en het niet wordt betwist dat hij 
dit nooit gehaald heeft” (Blz. 9, tweede alinea, van het bestreden arrest),

— op de elfde bladzijde van het bestreden arrest dat “nu aanvaard werd dat de 
[eiser] veel tijd heeft besteed aan het vakbondswerk en hierbij door de [verweer-
ster] nooit belet werd om veel tijd in zijn vakbondsactiviteiten te steken, dit tot 
gevolg heeft dat hij niet het gevraagde arbeidsvolume presteerde waardoor hij 
geen recht heeft op de merites” (Blz. 11, tweede alinea, van het bestreden arrest). 

Uit die vaststellingen en overwegingen van het arbeidshof blijkt dat het 
arbeidshof aan de eiser de bijkomende “meriteverhogingen” ontzegt om reden dat 
(1) de verweerster als voorwaarde voor toekenning van die “meriteverhogingen” 
oplegde dat de eiser een bepaald arbeidsvolume diende te presteren en, meer in 
het bijzonder, ten minste 60 percent van zijn tijd diende te besteden aan werk-
activiteiten (en slechts 40 percent van zijn tijd aan vakbondsactiviteiten) en (2) 
de eiser veel tijd, meer in het bijzonder zo’n 70 percent van zijn beschikbare tijd, 
besteedde aan vakbondsactiviteiten en hij nooit het door de verweerster als voor-
waarde voor toekenning van de “meriteverhogingen” opgelegde arbeidsvolume 
van 60 percent effectieve werktijd gehaald heeft. 

Uit die vaststellingen en overwegingen van het arbeidshof blijkt dan ook dat 
de door de verweerster voor toekenning van de “meriteverhogingen” opgelegde 
voorwaarde m.b.t. de omvang van de werkactiviteiten en van de vakbondsacti-
viteiten het voor de eiser wegens (de uitoefening van) zijn mandaat van perso-
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neelsafgevaardigde onmogelijk maakte die “meriteverhogingen” te verkrijgen 
en het mandaat van personeelsafgevaardigde derhalve voor de eiser een nadeel, 
met name het niet kunnen verkrijgen van de “meriteverhogingen”, tot gevolg 
had in de zin van de artikelen 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsaf-
gevaardigden en 21, § 5, van de Wet Organisatie Bedrijfsleven. Die voorwaarde is 
bijgevolg strijdig met de voornoemde dwingende wetsbepalingen en dus onwettig. 

1.2.2. Het arbeidshof overweegt onder het kopje “Akkoord van de [eiser] is niet 
vereist” op de zevende en de achtste bladzijde van het bestreden arrest en elders 
in essentie dat een werkgever, in zoverre de voorwaarden niet onredelijk zijn, 
eenzijdig richtlijnen mag opleggen ten aanzien van het te presteren werkvolume 
voor het behalen van “merites” die aanleiding kunnen geven tot een loonsverho-
ging (Blz. 8, eerste t.e.m. derde alinea, Blz. 9, tweede volledige alinea en Blz. 11, 
eerste alinea, tweede zin, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt onder het kopje “Geen onrechtmatige inmenging 
in vakbondsactiviteiten” dat de verweerster nooit verboden heeft dat de eiser 
vakbondsactiviteiten heeft verricht en nooit belet heeft dat de eiser zijn functie 
als personeelsafgevaardigde heeft kunnen uitoefenen, zodat geen sprake kan 
zijn van enige ongerechtvaardigde inmenging in de wijze waarop de “syndicale 
opdrachten” worden uitgeoefend en artikel 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden niet geschonden wordt (Blz. 8, derde laatste alinea 
t.e.m. Blz. 9, bovenaan, van het bestreden arrest). 

Het arbeidshof overweegt onder het kopje “Redelijke instructies van de werk-
gever” en elders in het arrest dat de door de verweerster voor toekenning van de 
“meriteverhogingen” opgelegde voorwaarde m.b.t. de omvang van de werkacti-
viteiten en van de vakbondsactiviteiten niet onredelijk is (Blz. 9, eerste volle-
dige alinea t.e.m. Blz. 10, bovenaan, Blz. 10, derde volledige alinea, Blz. 11, eerste 
alinea, tweede zin, laatste zinsdeel en Blz. 11, voorlaatste alinea, tweede zin, van 
het bestreden arrest) en voor de andere personeelsafgevaardigden blijkbaar geen 
problemen stelde (Blz. 9, derde laatste alinea, tweede zin, tweede zinsdeel en 
Blz. 9, onderaan t.e.m. Blz. 10, bovenaan, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt onder het kopje “De [eiser] was enige afgevaardigde” 
dat :

— kan aanvaard worden dat de eiser 70 percent van zijn tijd besteedde aan 
vakbondsactiviteiten en dat dit eigenlijk meer dan een normale dagtaak was ;

— uit de verklaring van de eiser kan afgeleid worden dat hij bewust heeft 
gekozen voor een ruime invulling van zijn vakbondsactiviteiten en dat hij erkent 
dat het feit dat hij veel tijd in vakbondsactiviteiten moest steken het gevolg 
was van de vaststelling dat de andere vakbonden meer personeelsafgevaardigden 
hadden en dat hij dit werk alleen moest verrichten en van het feit dat hij zijn 
taak ruim invulde ;

 — “aangezien het aantal personeelsafgevaardigden […] het gevolg is van een 
groter aantal verkozen mandaten die ook meer personeel dienden te vertegen-
woordigen, dit niet betekent dat de door de [verweerster] opgelegde 60/40 verde-
ling onredelijk zou zijn wanneer een personeelsafgevaardigde dit werk alleen 
moest doen omdat er slechts één verkozen mandaat in de wacht werd gesleept” ;

— de verklaring van de heer De Schutter bevestigt dat een personeelsafgevaar-
digde van de ACLVB veel werk had.

(Blz. 10, eerste volledige alinea t.e.m. voorlaatste alinea, van het bestreden 
arrest).

Het arbeidshof overweegt onder het kopje “Geen discriminatie” in essentie dat 
oordelen dat de eiser ondanks het niet presteren van het gevraagde arbeidsvolume, 
toch recht zou hebben op de merites, een ongelijke behandeling zou inhouden 
t.a.v. een personeelsafgevaardigde van een andere vakbond, die beschikt over 
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meer personeelsafgevaardigden en medewerkers, en trouwens ook ten aanzien 
van andere werknemers een discriminatie zou uitmaken aangezien het strijdig 
zou zijn met artikel 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, 
volgens welk het mandaat van de personeelsafgevaardigden voor de betrokkene 
noch nadelen, noch bijzondere voordelen mag opleveren (Blz. 11, tweede alinea 
t.e.m. voorlaatste alinea, in het bestreden arrest).

Geen van de hierboven samengevatte overwegingen en vaststellingen onder de 
kopjes “Akkoord van de [eiser] is niet vereist”, “Geen onrechtmatige inmenging 
in vakbondsactiviteiten”, “Redelijke instructies van de werkgever”, “De [eiser] 
was de enige afgevaardigde” en “Geen discriminatie” verhindert dat, volgens de 
onder 1.2.1. aangegeven vaststellingen van het arbeidshof, de door de verweer-
ster voor toekenning van de “meriteverhogingen” opgelegde voorwaarde m.b.t. 
de omvang van de werkactiviteiten en van de vakbondsactiviteiten het voor de 
eiser wegens de uitoefening van zijn mandaat van personeelsafgevaardigde onmo-
gelijk maakte die “meriteverhogingen” te verkrijgen en het mandaat van perso-
neelsafgevaardigde dan ook voor de eiser een nadeel, met name het niet kunnen 
verkrijgen van de “meriteverhogingen”, tot gevolg had, wat strijdig is met de 
artikelen 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden en 21, § 5, 
van de Wet Organisatie Bedrijfsleven. Op grond van de hierboven onder dit punt 
weergegeven vaststellingen en overwegingen kan het arbeidshof dan ook niet 
wettig oordelen dat artikel 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafge-
vaardigden niet wordt geschonden (en aldus dat het mandaat van personeelsafge-
vaardigde voor de eiser geen nadeel tot gevolg had). 

1.3. Aangezien de voorwaarde die de verweerster voor het verkrijgen van de 
“meriteverhogingen” oplegde, onwettig is,

(1) schendt het arbeidshof, door te oordelen dat “nergens blijkt dat de [verweer-
ster] ooit belet zou hebben dat de [eiser] zijn functie als personeelsafgevaardigde 
heeft kunnen uitoefenen waardoor artikel 2, § 4 wet ontslagregeling personeelsaf-
gevaardigden niet geschonden wordt” (Blz. 9, bovenaan, van het bestreden arrest) 
en dat “het strijdig zou zijn met artikel 2, § 4 wet ontslagregeling personeels-
afgevaardigden om toch merites toe te kennen hoewel de werknemer de voor-
waarden om een extra loonsverhoging te krijgen niet is nagekomen, aangezien 
het mandaat van de personeelsafgevaardigden voor de betrokkene noch nadelen, 
noch bijzondere voordelen mag opleveren” (Blz. 11, voorlaatste alinea, van het 
bestreden arrest), de artikelen 21, § 5, van de Wet Organisatie Bedrijfsleven en 
2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, volgens welke het 
mandaat van personeelsafgevaardigde voor de betrokkene geen nadeel tot gevolg 
mag hebben ;

(2) schendt het arbeidshof, door met toepassing van die voorwaarde die de verweer-
ster voor toekenning van de “meriteverhogingen” oplegde en die door de eiser 
wegens zijn mandaat van personeelsafgevaardigde niet werd vervuld, te beslissen 
dat de eiser geen recht heeft op “meriteverhogingen”, eveneens de artikelen 21, § 5, 
van de Wet Organisatie Bedrijfsleven en 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling Perso-
neelsafgevaardigden volgens welke het mandaat van personeelsafgevaardigde voor 
de betrokkene geen nadeel tot gevolg mag hebben, evenals de artikelen 51 van de 
CAO-Wet en 6 van het Burgerlijk Wetboek waaruit blijkt dat dwingende wetsbepa-
lingen voorrang hebben boven alle andere nationale rechtsbronnen. 

Aangezien het arbeidshof door de afwijzing van de hoofdvordering niet wettig 
beslist dat de verweerster niet gehouden is tot de toekenning van de “meritever-
hogingen” waartoe zij zich heeft verbonden, wijst het niet wettig de in uiterst 
ondergeschikte orde gestelde vordering van de eiser af tot het verkrijgen van 
schadevergoeding van de werkgever met wie hij door een arbeidsovereenkomst 
was verbonden (schending van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek).
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Conclusie

Het arbeidshof beslist niet wettig dat artikel 2, § 4, van de Wet Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden niet wordt geschonden (schending van de artikelen 2, 
§ 4, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veilig-
heid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, en 21, § 5, van de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven). Het arbeidshof beslist evenmin wettig dat 
de eiser geen recht heeft op “meriteverhogingen” en “saldo eindejaarspremie” 
(schending van de artikelen 2, § 4, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzon-
dere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden 
en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 21, § 5, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 6, 1131 en 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek, 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, en 17 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 gesloten in de Nationale Arbeids-
raad, houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale 
akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemings-
raden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 
1972). Het arbeidshof beslist dan ook evenmin wettig dat de vordering van de 
eiser tot het verkrijgen van “saldo vakantiegeld” ongegrond is (schending van 
artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de alge-
mene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers) en dat de eiser geen recht heeft op enige schadevergoeding 
(schending van artikel 1147 Burgerlijk Wetboek). 

2. Tweede onderdeel (voor zover het eerste onderdeel niet zou worden aange-
nomen)

2.1. Krachtens artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 
9 maart 1972 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, houdende ordening van de in de 
Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsover-
eenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 12 september 1972, hieronder afgekort als de CAO nr. 9, 
moet(en), met inachtneming van de organisatorische noodwendigheden van de 
diensten, aan de leden die de werknemers in de ondernemingsraden vertegen-
woordigen, de nodige tijd en faciliteiten worden verleend om hun taken in de 
beste voorwaarden te vervullen. 

Krachtens artikel 18 van de CAO nr. 9 moet(en) aan deze leden onder meer de 
nodige tijd en faciliteiten worden verleend om zonder loonderving deel te nemen 
aan cursussen of seminaries georganiseerd door de ondertekenende vakverbonden 
of door hun beroepscentrales op tijdstippen die samenvallen met de normale 
arbeidsuren en gericht op de vervolmaking van hun economische, sociale en tech-
nische kennis in hun rol van werknemersvertegenwoordiger. 

Artikel 19, tweede lid, Arbeidswet van 16 maart 1971 bepaalt dat onder arbeids-
duur wordt verstaan de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van 
de werkgever. 

Artikel 23, eerste lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, hieronder afgekort als de Wet Organisatie Bedrijfsleven, 
bepaalt dat de vergaderingen van de Ondernemingsraad, zelfs buiten de werk-
uren, als werkelijke arbeidstijd worden beschouwd en als dusdanig bezoldigd. 

Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt dat de tijd die een 
personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad met goedkeuring van de werk-
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gever tijdens de normale arbeidsuren aan vakbondsactiviteiten besteedt, waar-
onder het bijwonen van de vergaderingen van die ondernemingsraad, als werke-
lijke arbeidstijd moet worden beschouwd. De tijd die de personeelsafgevaardigde 
wijdt aan zijn taken als personeelsafgevaardigde, waaronder het bijwonen van de 
vergaderingen van de ondernemingsraad, betreft immers geen tijd waarover hij 
vrij kan beschikken. 

2.2. Uit de vaststellingen en overwegingen van het arbeidshof die hierboven 
worden weergegeven in de eerste en tweede alinea van punt 1.2.1. van het eerste 
onderdeel van het middel, die hier als integraal hernomen worden beschouwd, 
blijkt dat het arbeidshof aan de eiser de bijkomende “meriteverhogingen” ontzegt 
om reden dat (1) de verweerster als voorwaarde voor toekenning van die “merite-
verhogingen” oplegde dat de eiser een bepaald arbeidsvolume diende te presteren 
en, meer in het bijzonder, ten minste 60 percent van zijn tijd diende te besteden 
aan werkactiviteiten en (2) de eiser veel tijd, meer in het bijzonder zo’n 70 percent 
van zijn beschikbare tijd, besteedde aan vakbondsactiviteiten en hij nooit het 
door de verweerster als voorwaarde voor toekenning van de “meriteverhogingen” 
opgelegde arbeidsvolume van 60 percent effectieve werktijd gehaald heeft. 

Uit de hierboven onder 1.2.1. vermelde vaststellingen van het arbeidshof blijkt 
dat de verweerster de vakbondsactiviteiten van de eiser tijdens de normale 
arbeidsuren en de daaraan bestede tijd nooit heeft verboden of belet.

Uit de in dit punt 2.2. vermelde vaststellingen en overwegingen blijkt dat het 
arbeidshof niettemin de tijd die de eiser besteedde aan vakbondsactiviteiten niet 
als effectieve werktijd beschouwt.

Door de door de eiser verrichte en door de verweerster aanvaarde vakbondsac-
tiviteiten tijdens de normale arbeidsuren, waaronder, volgens de vaststellingen 
van het arbeidshof, onder meer het bijwonen van de vergaderingen van de onder-
nemingsraad (zie Blz. 9, derde laatste alinea, eerste zin, eerste zinsdeel, van het 
bestreden arrest), niet gelijk te stellen met werkactiviteiten en aldus de tijd 
die de eiser besteedde aan het verrichten van die vakbondsactiviteiten, niet te 
beschouwen als werkelijke arbeidstijd (effectieve werktijd), en te oordelen dat 
de eiser bijgevolg geen recht heeft op “meriteverhogingen” om reden dat hij veel 
tijd, meer bepaald zo’n 70 percent van zijn beschikbare tijd, heeft besteed aan 
vakbondsactiviteiten en hij aldus het door de verweerster opgelegde arbeidsvo-
lume van 60 percent effectieve werktijd nooit heeft gehaald, schendt het arbeidshof 
de artikelen 17 en 18 van de CAO nr. 9, 19, tweede lid, van de Arbeidswet van 
16 maart 1971 en 23, eerste lid, van de Wet Organisatie Bedrijfsleven, aangezien 
uit de samenlezing van die bepalingen volgt dat de tijd die een personeelsafge-
vaardigde (de eiser) besteedt aan vakbondsactiviteiten, waaronder het bijwonen 
van vergaderingen van de ondernemingsraad, als werkelijke arbeidstijd moet 
worden beschouwd. 

Conclusie

Het arbeidshof wijst de vordering van de eiser tot het verkrijgen van “meri-
teverhogingen” niet wettig af (schending van de artikelen 23, eerste lid, van de 
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 17 en 18 
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad, houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad 
gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende 
de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 12 september 1972, en 19, tweede lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971). Het 
arbeidshof beslist dan ook evenmin wettig dat de vordering van de eiser tot het 
verkrijgen van “saldo vakantiegeld” ongegrond is (schending van artikel 38 van 
het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoe-

ARREST-2012-10.indb   2188 27/06/13   16:48



N° 531 - 15.10.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2189

ringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werk-
nemers) en dat de eiser geen recht heeft op enige schadevergoeding (schending 
van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek).

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Artikel 21, § 5, Bedrijfsorganisatiewet bepaalt : “Het mandaat van 
de personeelsafgevaardigden of de hoedanigheid van kandidaat mogen 
geen aanleiding geven tot benadeling, noch tot bijzondere voordelen. De 
personeelsafgevaardigden en de kandidaten genieten de normale promo-
ties en voordelen van de werknemerscategorie waartoe ze behoren.”

Artikel 2, § 4, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt : 
“Het mandaat van de personeelsafgevaardigden, of de hoedanigheid 
van kandidaat-personeelsafgevaardigde mag voor de betrokkene noch 
nadelen, noch bijzondere voordelen tot gevolg hebben.”.

2. Voormelde bepalingen strekken ertoe de betrokken werknemer te 
beschermen en de goede werking van de overlegorganen te vrijwaren.

3. Het mandaat van personeelsafgevaardigde geeft aanleiding tot 
benadeling in de zin van zelfde bepalingen wanneer de personeelsafge-
vaardigde een voordeel wordt ontzegd omdat hij wegens de uitoefening 
van dit mandaat niet kan voldoen aan de criteria die voor de toekenning 
van dat voordeel worden gesteld.

4. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiser lid was van de ondernemingsraad ;
— hij 70 pct. van zijn arbeidstijd aan deze vakbondsactiviteiten 

besteedde, wat gezien de omstandigheden aanvaard kan worden ;
— de verweerster slechts meriteverhogingen betaalde aan de perso-

neelsafgevaardigden op voorwaarde dat zij ten minste 60 pct. van hun 
arbeidstijd aan arbeidsprestaties en niet meer dan 40 pct. aan vakbonds-
activiteiten besteedden ; 

— de verweerster de verhogingen aan de eiser weigerde omdat hij aan 
deze voorwaarde niet voldeed.

Uit deze vaststellingen volgt dat de eiser de gestelde voorwaarde niet 
kon naleven wegens de uitoefening van zijn mandaat.

5. De appelrechters die ondanks deze vaststellingen de meriteverho-
gingen aan de eiser ontzeggen op grond dat de door de werkgever gestelde 
voorwaarde redelijk was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

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

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

aanspraak van de eiser op meriteverhogingen en over de kosten.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

15 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarne-
mend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gedeeltelijk gelijk-
luidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer van Eeckhoutte.

N° 532

3o kamer — 15 oktober 2012

(S.11.0061.N)

1o werkLooSheiD. — rechT op uiTkering. — arTiSTieke acTiviTeiT aLS 
LoonTrekkenDe. — gevoLg. — uiTkering. — BeDrag.

2o werkLooSheiD. — rechT op uiTkering. — arTiSTieke acTiviTeiT aLS 
LoonTrekkenDe. — aarD. — auTeurSrechTeLijke naBurige rechTen. — uiTke-
ring. — BeDrag. — gevoLg.

1o De inkomsten die voortvloeien uit een vertolkende artistieke activiteit als 
loontrekkende die heeft geleid tot het verlies van uitkeringen in de periode 
waarin de activiteit werd uitgeoefend, niet in aanmerking worden genomen 
voor de toepassing van artikel 130, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit. 
(Artt. 27, 10o, 74bis, § 3, en 130, § 1, 6o, en § 2, Werkloosheidsbesluit)

2o Artikel 130, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit maakt geen onderscheid 
naargelang de aard van de inkomsten die voortvloeien uit de activiteit als 
loontrekkende, zodat ook een krachtens de arbeidsovereenkomst genoten 
vergoeding voor de overdracht van naburige rechten niet in aanmerking 
wordt genomen voor de toepassing van artikel 130, § 2, eerste lid, Werkloos-
heidsbesluit. (Art. 130, § 1, 6o, en § 2, Werkloosheidsbesluit)

(B. T. r.v.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 17 februari 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.
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iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

1. Krachtens artikel 27, 10o, Werkloosheidsbesluit wordt voor de toepas-
sing van de werkloosheidsreglementering onder artistieke activiteit 
verstaan : de creatie en vertolking van artistieke werken, inzonderheid 
op het vlak van de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de 
literatuur, het spektakelbedrijf, het decorontwerp en de choreografie.

Artikel 74bis Werkloosheidsbesluit voorziet in bijzondere regels die 
gelden ingeval van uitoefening van een artistieke activiteit in de zin van 
artikel 27, 10o, die ingeschakeld is in het economisch ruilverkeer, en het 
ontvangen van een inkomen in de zin van artikel 130, uit de uitoefening 
van een artistieke activiteit, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen een “scheppende” en een “vertolkende” activiteit. 

2. Krachtens artikel 74bis, § 3, Werkloosheidsbesluit is artikel 130, 
§ 1 en § 2, toepasselijk op het inkomen dat voortvloeit uit de artis-
tieke vertolkende activiteit, moet deze activiteit vermeld worden op 
de controlekaart en leidt zij tot het verlies van een uitkering voor de 
dagen van activiteit. 

Uit die bepaling volgt dat de werkloze geen recht heeft op werkloos-
heidsuitkeringen in de periode waarin hij een vertolkende artistieke 
activiteit uitoefent.

3. Krachtens artikel 130, § 1, 6o, Werkloosheidsbesluit valt de werkloze 
die in de loop van het kalenderjaar inkomsten ontvangt voortvloeiend 
uit de uitoefening van een scheppende of een vertolkende artistieke 
activiteit onder de toepassing van paragraaf 2.

In artikel 130, § 2, Werkloosheidsbesluit is vervolgens een regeling 
opgenomen waarbij het dagbedrag van de uitkering wordt verminderd 
met het gedeelte van het dagbedrag van het inkomen bedoeld in para-
graaf 1 dat het erin bepaalde geïndexeerde bedrag overschrijdt.

Artikel 130, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit bepaalt evenwel : 
“In het geval bedoeld in § 1, 6o, wordt geen rekening gehouden met het 
inkomen dat voortvloeit uit een activiteit als loontrekkende of een 
statutaire tewerkstelling.”

4. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de inkomsten die 
voortvloeien uit een vertolkende artistieke activiteit als loontrekkende 
die heeft geleid tot het verlies van uitkeringen in de periode waarin de 
activiteit werd uitgeoefend, niet in aanmerking worden genomen voor 
de toepassing van artikel 130, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit.

Artikel 130, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit maakt geen onder-
scheid naargelang de aard van de inkomsten die voortvloeien uit de 
activiteit als loontrekkende, zodat ook een krachtens de arbeidsover-
eenkomst genoten vergoeding voor de overdracht van naburige rechten 
niet in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van artikel 130, 
§ 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit.

5. De appelrechters die oordelen dat de eiseres die vertolkende artis-
tieke activiteiten heeft verricht in uitvoering van arbeidsovereenkom-
sten, zich niet kan beroepen op artikel 130, § 2, derde lid, Werkloosheids-
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besluit wat betreft de krachtens die arbeidsovereenkomsten genoten 
inkomsten uit de overdracht van naburige rechten, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Kosten

6. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 
dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.

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.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

15 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : mevr. Deco-
ninck, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en mevr. De 
Baets.

N° 533

2o kamer — 16 oktober 2012
(P.12.0340.N)

1o STeDenBouw. — herSTeL van pLaaTS in De vorige STaaT. 
BeTaLing van een meerwaarDe. — herSTeLvorDering. — herSTeL-
vorDerenDe overheiD. — rechTSpLeging in hoger Beroep. — gewijZigDe 
ToeSTanD of nieuw aangevoerDe BeZwaren. — aanpaSSing of ToeLichTing van 
De herSTeLvorDering. — voorwaarDe.

2o STeDenBouw. — herSTeL van pLaaTS in De vorige STaaT. 
BeTaLing van een meerwaarDe. — herSTeLvorDering. — herSTeL-
vorDerenDe overheiD. — rechTSpLeging in hoger Beroep. — gewijZigDe 
ToeSTanD of nieuw aangevoerDe BeZwaren. — aanpaSSing of ToeLichTing van 
De herSTeLvorDering. — vorm.

3o STeDenBouw. — herSTeL van pLaaTS in De vorige STaaT. 
BeTaLing van een meerwaarDe. — herSTeLvorDering. — aanpaSSing 
of ToeLichTing Door De herSTeLvorDerenDe overheiD. — BeoorDeLing van De 
weTTigheiD van De herSTeLvorDering. — opDrachT van De rechTer.

1o en 2o De herstelvorderende overheid kan, ook voor het eerst in hoger 
beroep, ingevolge de gewijzigde toestand van de ruimtelijke ordening of in 
het licht van de aangevoerde bezwaren, de herstelvordering of de motieven 
ervan aanpassen of nader toelichten, voor zover dit uitsluitend geschiedt 
met het oog op een goede ruimtelijke ordening en het doen ophouden van de 
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gevolgen van het stedenbouwmisdrijf ; die aanpassing of toelichting kan per 
gewone brief kenbaar worden gemaakt en dergelijke brief is een stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan.

3o De rechter is bij de beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering 
overeenkomstig artikel 159 Grondwet en in het licht van artikel 1 Eerste 
Aanvullend Protocol EVRM, verplicht op grond van de gegevens van het 
strafdossier te onderzoeken of de herstelvorderende overheid de herstelvor-
dering of de motieven ervan heeft aangepast of toegelicht in functie van 
de gewijzigde toestand van de ruimtelijke ordening of de tegen de herstel-
vordering aangevoerde bezwaren en met de aanpassingen of toelichtingen 
rekening te houden.

(geweSTeLijk STeDenBouwkunDig inSpecTeur e.a. T. p. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 9 januari 2012, gewezen op 
verwijzing na arrest van het Hof van 28 maart 2006.

De eisers voeren 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

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 1 Eerste Aanvullend 
Protocol EVRM, artikel 159 Grondwet, de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
Burgerlijk Wetboek, artikel 149, § 1, en § 2, Stedenbouwdecreet 1999 en 
artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : het 
arrest oordeelt onterecht dat in zoverre de herstelvordering is gesteund 
op de oprichtingmisdrijven (verweerder 3), de motivering ervan gelet 
op de gewijzigde stedenbouwkundige situatie volledig achterhaald en 
onaangepast is en beslist dan ook niet wettig dat de herstelvordering niet 
gegrond is ; het arrest laat na rekening te houden met de na 2 februari 
2004 aan de nieuwe stedenbouwkundige situatie aangepaste motivering 
van de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur, zoals 
die blijkt uit het strafdossier en meer bepaald uit zijn schrijven van 
4 augustus 2004 aan de procureur des Konings ; aldus miskent het ook de 
bewijskracht van de stukken van het strafdossier.

2. Krachtens artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, thans 
artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
beslist de rechter over de in die bepaling bedoelde herstelmaatregelen 
op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van 
burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen 
of wijzigingen werden uitgevoerd.
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Volgens artikel 149, § 2, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.41, 
§ 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de herstelvordering 
ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaamse Gewest of van het 
college van burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige 
inspecteurs en de aangestelden van het college van burgemeester en 
schepenen.

3. De herstelvorderende overheid kan, ook voor het eerst in hoger 
beroep, ingevolge de gewijzigde toestand van de ruimtelijke ordening 
of in het licht van de aangevoerde bezwaren, de herstelvordering of de 
motieven ervan aanpassen of nader toelichten, voor zover dit uitsluitend 
geschiedt met het oog op een goede ruimtelijke ordening en het doen 
ophouden van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf. Die aanpassing 
of toelichting kan per gewone brief kenbaar worden gemaakt. Derge-
lijke brief is een stuk waarop het Hof vermag acht te slaan.

4. De rechter is bij de beoordeling van de wettigheid van de herstelvor-
dering overeenkomstig artikel 159 Grondwet en in het licht van artikel 1 
Eerste Aanvullend Protocol EVRM, verplicht op grond van de gegevens 
van het strafdossier te onderzoeken of de herstelvorderende overheid 
de herstelvordering of de motieven ervan heeft aangepast of toegelicht 
in functie van de gewijzigde toestand van de ruimtelijke ordening of 
de tegen de herstelvordering aangevoerde bezwaren en met de aanpas-
singen of toelichtingen rekening te houden.

5. Het arrest stelt met betrekking tot de herstelvordering in zoverre 
gesteund op de aan de verweerder 3 verweten oprichtingsmisdrijven, 
vast dat :

— de percelen 1 en 2 volgens het oorspronkelijke gewestplan Turnhout 
(koninklijk besluit van 30 september 1977) gelegen waren in een gebied 
voor verblijfsrecreatie (p. 5) ;

— ingevolge de wijziging van dit gewestplan bij besluit van de Vlaamse 
regering van 29 oktober 1999 de percelen gelegen zijn in een woongebied 
met een recreatief karakter (p. 5) ;

— bij besluit van 31 maart 2004 het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) 
Recreatief Woongebied van de gemeente Brecht werd goedgekeurd en 
dat krachtens dit BPA de percelen gelegen zijn in een zone met als 
hoofdbestemming hoofdverblijf van een gezin of weekendverblijf of 
tweede verblijf en met als stedenbouwkundige voorschriften een maxi-
male oppervlakte voor de woning van 80 vierkante meter, een maximale 
kroonlijst van 3,5 meter, een maximale nokhoogte van 7 meter en een 
maximale oppervlakte van de al dan niet aangebouwde bijgebouwen van 
20 vierkante meter (p. 9) ;

— de aan de procureur des Konings op 31 juli 1996 toegestuurde oorspron-
kelijke herstelvordering werd herzien op 29 september 1998 en opnieuw 
op 2 februari 2004 en dat die wat betreft de kavel 1 strekte tot betaling 
van een meerwaarde van 78.240,88 euro en wat betreft de kavel 2 tot 
het herstel in de vorige staat door sloping van de garage/berging onder 
verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging (p. 8-9) ;

— na de wijziging van 2 februari 2004 aan de oorspronkelijke motive-
ring van de herstelvordering niets meer werd toegevoegd (p. 9).
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6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt evenwel 
dat op 17 maart 2005 een aan de procureur des Konings gericht schrijven 
van 4 augustus 2004 van de plaatsvervangend stedenbouwkundig inspec-
teur bevoegd voor het Vlaams Gewest aan het dossier werd toegevoegd, 
waarin onder meer de handhaving van de herstelvordering voor beide 
kavels wordt verantwoord.

7. Het arrest kon dan ook niet wettig oordelen dat, gelet op de gewij-
zigde stedenbouwkundige situatie door enerzijds de wijziging van recre-
atiegebied naar woongebied met recreatief karakter en anderzijds het 
BPA Recreatief Woongebied, de voor de herstelvordering gegeven moti-
vering volledig achterhaald en onaangepast is en geen drager kan zijn 
van deze herstelvordering.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de herstelvordering, in de 

mate dat die is gesteund op de aan de verweerder 3 verweten oprichting-
misdrijven, met betrekking tot de kavel 1 en 2 niet gegrond verklaart. 

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt het Vlaams Gewest tot twee derden van de kosten.
Veroordeelt de verweerder 3 tot het overige derde. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

16 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 534
2o kamer — 16 oktober 2012

(P.12.0487.N)

1o DagvaarDing. — STrafZaken. — BekLaagDe. — voorgeSchreven vermeL-
Dingen. — BewoorDingen. — rechT van verDeDiging. — inhouD. — vereiSTe.

2o rechT van verDeDiging. — STrafZaken. — BekLaagDe. — 
DagvaarDing. — voorgeSchreven vermeLDingen. — BewoorDingen. — inhouD. 
— vereiSTe.

3o rechT van verDeDiging. — STrafZaken. — BekLaagDe. — inLich-
Ting over heT Ten LaSTe geLegDe feiT. — voorwaarDe.

4o aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — DaaD. — fouT. — 
Begrip. — gevoLg.

5o SLagen en verwonDingen. DoDen. — onopZeTTeLijk 
ToeBrengen van verwonDingen en onopZeTTeLijk DoDen. 
— onopZeTTeLijk DoDen. — geBrek aan voorZichTigheiD of voorZorg. — 
Begrip. — gevoLg.
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1o en 2o Artikel 182 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet in welke bewoor-
dingen de dagvaarding de ten laste gelegde feiten moet omschrijven ; deze 
bepaling vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging 
uitmaakt en kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het voorwerp ervan 
voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en zijn recht van verdediging 
verzekerd wordt  (1).

3o Geen enkele bepaling schrijft voor dat de inlichtingen over het ten laste 
gelegde feit, die de redenen van de beschuldiging uitmaken, alleen kunnen 
blijken uit de dagvaarding, de verwijzingsbeschikking of een noot van het 
openbaar ministerie of van een andere partij ; ze kunnen ook gegeven worden 
door de stukken van het strafdossier op dewelke de beschuldiging steunt, 
waarvan de beklaagde kennis heeft kunnen nemen en waarop hij zich heeft 
kunnen verdedigen  (2).

4o en 5o Het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, dat tot een inbreuk op 
de artikelen 418 en 419 Strafwetboek aanleiding geeft, houdt alle fouten in 
die tot de onopzettelijk doding van het slachtoffer hebben kunnen leiden ; 
de beklaagde dient zich derhalve te verdedigen op het geheel van die fouten, 
zoals zij blijken uit de gegevens van het strafdossier en het debat op de 
rechtszitting  (3).

(argenTa aSSuranTieS n.v. T. S. e.a. ; v. T. S. e.a. ; S. e.a. T. v. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging van heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 8 februari 2012.

De eiseres I en de eiser II voeren elk in een afzonderlijke memorie die 
aan dit arrest zijn gehecht, drie middelen aan met dezelfde strekking.

De eisers III voeren geen grieven aan.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen III

1. In zoverre de cassatieberoepen van de eisers III gericht zijn tegen de 
inwilliging van een deel van hun vordering zijn ze niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang.

Eerste middel van de eisers I en II

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.a EVRM, 
alsmede miskenning van het recht van verdediging : het arrest verklaart 

  (1) Cass. 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, AC 2001, nr. 306 ; Cass. 31 maart 2009, AR 
P.08.01929.N, AC 2009, nr. 223.

  (2) Cass. 23 mei 2001, AR P.01.0218.F, AC 2001, nr. 306.
  (3) Cass. 31 mei 2000, AR P.00.0235.F, AC 2000, nr. 334.
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de eiser II schuldig aan het ten laste gelegde feit van onopzettelijke 
doding en veroordeelt de eiseres I tot schadevergoeding daar de eiser 
II aan de architect (de verweerder III.3) niet heeft gevraagd een werf-
bezoek te doen noch de werken liet stilleggen, nadat de uitvoerder 
ervan (de verweerder III.2) een opmerking had gekregen van een derde 
over de gevaarlijke hoogte van de muur ; de rechtstreekse dagvaarding 
omschrijft het ten laste gelegde feit door een verwijzing naar de bewoor-
dingen van de artikelen 418 en 419 Strafwetboek, aangevuld met plaats 
en datum van het misdrijf en de identiteit van de slachtoffers ; aldus 
vermeldt de dagvaarding de aard van de telastlegging, maar vermeldt 
het de redenen van de ingestelde beschuldiging met onvoldoende nauw-
keurigheid om een adequate uitoefening van het recht van verdediging 
toe te laten ; in een nota maakte het openbaar ministerie melding van 
drie tekortkomingen : het feit dat de eiser noch de aannemer de elemen-
taire kennis hadden om een muur op te richten, het feit dat de eiser geen 
bouwcoördinator had aangesteld en het feit dat de eiser de architect 
met een onvoldoende toezichtsopdracht had belast ; door eisers schuld 
te laten steunen op een andere tekortkoming dan deze waarop hij zich 
heeft kunnen verdedigen, zonder hem daarvan in te lichten, miskent het 
arrest het recht van verdediging.

3. Artikel 6.3.a EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een straf-
baar feit wordt vervolgd, het recht heeft onverwijld, in een taal die hij 
verstaat en in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard 
en de redenen van de tegen hem ingestelde beschuldiging.

4. Deze bepaling bedoelt met de “redenen” van de ingestelde beschul-
diging, de strafbare feiten die ten laste worden gelegd en met de “aard” 
van die beschuldiging, de juridische kwalificatie van die feiten.

5. Artikel 182 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet in welke bewoor-
dingen de dagvaarding de ten laste gelegde feiten moet omschrijven. 
Deze bepaling vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastleg-
ging uitmaakt en kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het voorwerp 
ervan voldoende duidelijk blijkt voor de beklaagde en zijn recht van 
verdediging verzekerd wordt.

6. Geen enkele bepaling schrijft voor dat de inlichtingen over het ten 
laste gelegde feit, die de redenen van de beschuldiging uitmaken, alleen 
kunnen blijken uit de dagvaarding, de verwijzingsbeschikking of een 
noot van het openbaar ministerie of van een andere partij. Ze kunnen 
ook gegeven worden door de stukken van het strafdossier op dewelke de 
beschuldiging steunt, waarvan de beklaagde kennis heeft kunnen nemen 
en waarop hij zich heeft kunnen verdedigen.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiser II is vervolgd wegens het feit omschreven in de dagvaarding in de 
bewoordingen van de artikelen 418 en 419 Strafwetboek, dit is onopzet-
telijke doding bij gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en dat deze 
vervolging is gesteund op het strafdossier. 

8. Het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid houdt alle fouten in 
die tot de onopzettelijke doding van het slachtoffer hebben kunnen 
leiden. 
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De beklaagde diende zich derhalve te verdedigen op het geheel van die 
fouten zoals ze blijken uit de gegevens van het strafdossier en het debat 
op de rechtszitting.

9. Het arrest verklaart de eiser II schuldig en veroordeelt de eiseres I tot 
schadevergoeding onder meer op grond van het feit dat uit de gegevens 
van de zaak blijkt dat hij de architect niet heeft gevraagd om een werf-
bezoek af te leggen of de werken te laten stilleggen nadat de uitvoerder 
ervan een opmerking had gekregen van een derde over de gevaarlijke 
hoogte van de muur. Door de eiser II aldus schuldig te verklaren op 
grond van een tekortkoming die door het openbaar ministerie niet was 
aangemerkt maar waarvan de gegevens in het debat lagen, schendt het 
arrest geenszins artikel 6.3.a EVRM en miskent het evenmin het recht 
van verdediging van de eisers.

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun respectievelijke cassatie-

beroepen.

16 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer 
Verstraeten (bij de balie te Brussel).

N° 535

2o kamer — 16 oktober 2012
(P.12.0537.N)

herhaLing. — wanBeDrijf na wanBeDrijf. — eerDere veroorDeLing meT 
uiTSTeL. — geen inTrekking van heT uiTSTeL. — TijDSTip waarop De STraf 
geachT worDT Te Zijn onDergaan. — Termijn van vijf jaar. — aanvang.

Wanneer na een wanbedrijf een nieuw wanbedrijf in staat van herhaling 
wordt gepleegd, de eerdere veroordeling met uitstel is uitgesproken en dat 
uitstel niet is herroepen, wordt de straf geacht te zijn ondergaan bij het 
verstrijken van de proeftijd en gaat de bij artikel 56, tweede lid, Strafwet-
boek, bepaalde termijn van vijf jaar in op dat tijdstip  (1).

(D. e.a. T. meTaLLo chimique n.v.)

  (1) Cass. 24 juni 1992, AR 9910, AC 1991-1992, 1028 ; Cass. 15 juli 1997, AR P.97.0805.F, AC 
1997, nr. 316 ; Cass. 2 mei 2001, AR P.01.0121.F, AC 2001, nr. 248.
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arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 15 februari 2012. 

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

De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 56, tweede lid, Strafwet-
boek : het arrest stelt ten onrechte de staat van wettelijke herhaling 
vast omdat de feiten niet zijn gepleegd binnen een termijn van vijf jaar 
na de voorgaande veroordeling.

2. Krachtens artikel 56, tweede lid, Strafwetboek bevindt de beklaagde 
zich in staat van wettelijke herhaling wanneer hij, in geval van een 
eerdere veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste een jaar, 
een nieuw wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij 
zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf is verjaard.

Wanneer de eerdere veroordeling met uitstel is uitgesproken en dat 
uitstel niet is ingetrokken, wordt de straf geacht te zijn ondergaan bij 
het verstrijken van de proeftijd en gaat de in artikel 56, tweede lid, 
Strafwetboek bepaalde termijn van vijf jaar in op dat tijdstip.

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

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiser I bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 19 december 2000 
van de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 18 maanden voor een feit van zware diefstal met 
uitstel van tenuitvoerlegging van straf voor een termijn van drie jaar 
voor een gedeelte van twaalf maanden. 

4. De feiten waarvoor de eiser I werd veroordeeld met het bestreden 
arrest dateren van 10 mei 2008 en werden gepleegd binnen de termijn 
bedoeld met artikel 56 Strafwetboek. 

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

16 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : 
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de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Deun 
(bij de balie te Turnhout).

N° 536

2o kamer — 16 oktober 2012
(P.12.0597.N)

1o onDerZoekSrechTer. — aanhangigmaking. — DraagwijDTe. — voorT-
DurenD miSDrijf. — feiT DaT van heT voorTDurenD miSDrijf DeeL uiTmaakT. 
— feiT gepLeegD na De aanhangigmaking. — BevoegDheiD.

2o miSDrijf. — SoorTen. — afLopenD. voorTgeZeT. voorTDurenD miSDrijf. 
— voorTDurenD miSDrijf. — onDerZoekSrechTer. — aanhangigmaking. — 
DraagwijDTe. — feiT DaT van heT voorTDurenD miSDrijf DeeL uiTmaakT. — 
feiT gepLeegD na De aanhangigmaking. — BevoegDheiD.

1o en 2o Indien een gerechtelijk onderzoek is gevorderd voor een voortdu-
rend misdrijf, zoals criminele organisatie, kan de rechter dat misdrijf in zijn 
geheel onderzoeken, zonder dat de feiten die zijn gepleegd na het vorderen 
van het onderzoek en die van dit voortdurend misdrijf deel uitmaken, het 
voorwerp moeten uitmaken van een aanvullende vordering  (1). (Artt. 56, 
§ 1, zesde lid, en 61 Wetboek van Strafvordering)

(c.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 maart 2012.

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

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

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel 

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 56 Wetboek van 
Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat er geen grond is om 
de nietigheid van een onderzoekshandeling en de niet-ontvankelijkheid 
van de strafvordering vast te stellen ; een vordering tot gerechtelijk 
onderzoek heeft een reactief karakter en slaat dus op reeds gepleegde 
feiten ; wanneer de onderzoeksrechter tijdens het gerechtelijk onder-

  (1) Cass. 28 nov. 2001, AR P.01.1526.F, AC 2001, nr. 651.
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zoek feiten ontdekt die een misdaad of een wanbedrijf uitmaken moet 
hij overeenkomstig artikel 56, § 1, zesde lid, Wetboek van Strafvordering 
de procureur des Konings onmiddellijk inlichten, zodat die kan beslissen 
over de vervolging ; het arrest stelt vast dat de vordering tot gerechte-
lijk onderzoek van 4 maart 2011 de juridische kwalificatie “criminele 
organisatie” vermeldt, terwijl uit de lezing van de vordering tot gerech-
telijk onderzoek in samenhang met bijhorende stukken blijkt dat de 
feiten waarop de aldus gerealiseerde saisine betrekking had, feiten van 
diefstal en heling betreffen ; de omstandigheid dat een saisine werd gere-
aliseerd onder de kwalificatie criminele organisatie met de vaststelling 
dat die zich “in hoofdzaak toespitste op diefstal en heling” laat niet toe 
te besluiten dat deze saisine slaat op alle mogelijke “daden of misdrijven 
en mogelijke verdachten die op een of andere wijze bijdragen tot de 
onwettige finaliteit van de organisatie en dit zonder tijdsbeperking” en 
dus met inbegrip van de beweerde feiten van valsheid die op 18 april 2011, 
dit is na de vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek, 
zouden zijn gepleegd.

2. Het arrest (p. 10, ro 3.10-3.12) oordeelt niet dat de onder de juridische 
kwalificatie “criminele organisatie” gerealiseerde saisine betrekking heeft 
op feiten van diefstal en heling, maar wel dat de saisine van de onderzoeks-
rechter betrekking had op een feit van criminele organisatie, waarbij die 
organisatie zich in hoofdzaak toespitste op diefstal en op heling.

Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest 
en mist feitelijke grondslag.

3. Indien een gerechtelijk onderzoek is gevorderd voor een voortdurend 
misdrijf, zoals criminele organisatie, kan de rechter dat misdrijf in zijn 
geheel onderzoeken, zonder dat de feiten die zijn gepleegd na het vorderen 
van het onderzoek en die van dit voortdurend misdrijf deel uitmaken, het 
voorwerp moeten uitmaken van een aanvullende vordering.

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

4. Het arrest (p. 10, ro 3.11 en 3.12) oordeelt dat :
— de onderzoeksrechter, die werd geadieerd voor een onderzoek naar 

een criminele organisatie die in casu in hoofdzaak was gericht op diefstal 
en heling, binnen zijn saisine onderzoek heeft te doen naar alle daden 
of misdrijven en mogelijke verdachten die op de ene of andere manier 
bijdragen tot de onwettige finaliteit van de organisatie en dit zonder 
tijdsbeperking, dus ook naar de aan de eiser ten laste gelegde valsheid 
in geschriften ;

— er ernstige aanwijzigen zijn dat de cliënt van de eiser vanuit zijn cel 
en dus na zijn aanhouding, nog leiding kon geven aan bepaalde leden van 
de criminele organisatie ;

— de cliënt van de eiser in zijn cel over een GSM beschikte en er 
zelfs nog in slaagde op zijn verzoek een belastende verklaring te laten 
wijzigen, althans dat daarvoor ernstige aanwijzingen zijn ;

— bijgevolg het misdrijf, waarvoor de eiser in verdenking werd gesteld, 
zeker kon bijdragen tot de instandhouding van de criminele organisatie die 
aldus klaarblijkelijk op de datum van het aangeklaagde feit nog bestond.
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Met die redenen is de beslissing dat de onderzoeksrechter wel dege-
lijk saisine had voor het aan de eiser ten laste gelegde feit en dat er 
geen grond is om de nietigheid van enige onderzoekshandeling of de 
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering vast te stellen, naar recht 
verantwoord.

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

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

16 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verstraeten 
(bij de balie te Brussel).

N° 537

2o kamer — 16 oktober 2012
(P.12.1584.N)

1o jeugDBeScherming. — minDerjarige TuSSen TwaaLf en veerTien jaar. 
— aLS miSDrijf omSchreven feiT. — voorLopige maaTregeL van pLaaTSing. 
— uiTeinDeLijke maaTregeL van Bewaring, BehoeDing en opvoeDing Bij De 
uiTSpraak Ten gronDe. — onDerScheiD. — gevoLg. — moTiveringSpLichT.

2o minDerjarigheiD. — jeugDBeScherming. — minDerjarige TuSSen 
TwaaLf en veerTien jaar. — aLS miSDrijf omSchreven feiT. — voorLopige 
maaTregeL van pLaaTSing. — uiTeinDeLijke maaTregeL van Bewaring, Behoe-
Ding en opvoeDing Bij De uiTSpraak Ten gronDe. — onDerScheiD. — gevoLg. 
— moTiveringSpLichT.

3o reDenen van De vonniSSen en arreSTen. — geen concLuSie. 
— STrafZaken (geeSTrijke Dranken en Douane en accijnZen inBegrepen). — 
jeugDBeScherming. — minDerjarige TuSSen TwaaLf en veerTien jaar. — aLS 
miSDrijf omSchreven feiT. — voorLopige maaTregeL van pLaaTSing. — uiTein-
DeLijke maaTregeL van Bewaring, BehoeDing en opvoeDing Bij De uiTSpraak 
Ten gronDe. — onDerScheiD. — gevoLg.

4o jeugDBeScherming. — minDerjarige TuSSen TwaaLf en veerTien jaar. 
— aLS miSDrijf omSchreven feiT. — voorLopige maaTregeL van pLaaTSing. — 
voorwaarDen vereiST voor De uiTeinDeLijke maaTregeL Bij De uiTSpraak Ten 
gronDe. — ToepaSSeLijkheiD.

5o minDerjarigheiD. — jeugDBeScherming. — minDerjarige TuSSen TwaaLf 
en veerTien jaar. — aLS miSDrijf omSchreven feiT. — voorLopige maaTregeL 
van pLaaTSing. — voorwaarDen vereiST voor De uiTeinDeLijke maaTregeL Bij 
De uiTSpraak Ten gronDe. — ToepaSSeLijkheiD.

6o reDenen van De vonniSSen en arreSTen. — geen concLuSie. 
— STrafZaken (geeSTrijke Dranken en Douane en accijnZen inBegrepen). 
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— jeugDBeScherming. — minDerjarige TuSSen TwaaLf en veerTien jaar. — 
aLS miSDrijf omSchreven feiT. — voorLopige maaTregeL van pLaaTSing. — 
voorwaarDen vereiST voor De uiTeinDeLijke maaTregeL Bij De uiTSpraak Ten 
gronDe. — ToepaSSeLijkheiD.

1o, 2o en 3o De voorlopige maatregelen bedoeld in artikel 52, eerste lid, Jeugd-
beschermingswet worden genomen op een ogenblik waarop het als misdrijf 
omschreven feit nog niet bewezen is en de jeugdrechter mag zich op dat 
ogenblik niet uitspreken over de constitutieve bestanddelen van het misdrijf, 
noch over de schuld van de minderjarige ; hij dient bijgevolg niet vast te 
stellen dat er door de minderjarige tussen twaalf en veertien jaar een ernstige 
aanslag zou zijn gepleegd op een persoon, zoals voor een maatregel van 
bewaring, behoeding en opvoeding wordt vereist wanneer de jeugdrechter 
ten gronde uitspraak doet, of dat er ernstige aanwijzingen van schuld in 
hoofde van de minderjarige bestaan.

4o, 5o en 6o Uit de artikelen 37, § 1, eerste lid, § 2quater, laatste lid, 52, eerste 
lid, 52bis, 52ter en 52quater, Jeugdbeschermingswet volgt dat voor het 
nemen van een voorlopige bewaringsmaatregel niet moet voldaan zijn aan 
de vereiste van artikel 37, § 2quater, laatste lid, van deze wet, dat, voor de 
maatregel die na onderzoek ten gronde kan worden genomen, bepaalt dat 
een plaatsingsmaatregel in een gesloten opvoedingsafdeling van een open-
bare gemeenschapsinstelling slechts kan worden genomen ten aanzien van 
een persoon tussen twaalf en veertien jaar die een ernstige aanslag heeft 
gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het 
gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is. 

(e., T.a.v. e. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, jeugdkamer, van 4 september 2012.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste grief

1. De grief voert schending aan van “de Grondwet en het Verdrag inzake 
de rechten van het kind”, evenals “het EVRM en het IVBPR” : bij het 
nemen van beslissingen over de persoon van de minderjarige dient steeds 
het belang van het kind voorop te staan ; tevens wordt iedereen geacht 
onschuldig te zijn tot zijn schuld bewezen is ; opdat een maatregel van 
voorlopige plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van 
een gemeenschapsinstelling mogelijk zou zijn, moet volgens de Jeugd-
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beschermingswet het in feite vaststaan dat er door de minderjarige een 
ernstige aanslag zou zijn gepleegd op een persoon of dat het geviseerde 
gedrag van de minderjarige uitzonderlijk gevaarlijk is ; bovendien is 
voor dergelijke maatregel een bijzondere motivering vereist ; het hof 
van beroep oor- deelt ten onrechte, eensdeels, dat ingevolge de gedeel-
telijke vernietiging van artikel 52quater, tweede lid, 1o, Jeugdbescher-
mingswet door het Grondwettelijk Hof, het niet dient na te gaan of er 
al dan niet voldoende aanwijzingen van schuld bestaan in hoofde van 
de minderjarige eiser en, anderdeels, dat uit de door hem toegegeven 
pesterijen en het gegeven dat een minderjarig meisje overleden is, blijkt 
dat er sprake is van een aanslag op een persoon of diens gezondheid ; 
er aldus over oordelen maakt een niet-toegelaten discriminatie uit in 
vergelijking met een meerderjarige die in voorlopige hechtenis wordt 
genomen ; er zijn overigens te dezen geen dergelijke aanwijzingen van 
schuld aanwezig ; ook is een pestgedrag onvoldoende om dergelijke 
plaatsingsmaatregel te verantwoorden ; het hof van beroep laat ook na 
de plaatsingsmaatregel op bijzondere wijze te motiveren.

2. In zoverre de grief schending aanvoert van het EVRM, het IVBPR, 
het Kinderrechtenverdrag en de Grondwet zonder verdere precisering ter 
zake, is hij onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

3. Artikel 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de jeugd-
rechtbank gedurende een rechtspleging strekkende tot toepassing van 
maatregelen ter bescherming van minderjarigen voorlopig ten aanzien 
van de betrokken minderjarige de nodige maatregelen van bewaring 
neemt.

De voorlopige bewaringsmaatregelen worden genomen in het belang 
van het kind overeenkomstig de Voorafgaande Titel Jeugdbescher-
mingswet. Zij bieden de jeugdrechter ook de mogelijkheid een gron-
dige kennis te verwerven van de persoonlijkheid en maturiteitsgraad 
van de minderjarige, diens leefomgeving, zijn ontwikkeling te volgen en 
voor zijn bescherming en opvoeding de meest geschikte maatregelen te 
nemen of te wijzigen.

De voorlopige maatregelen worden genomen op een ogenblik waarop 
het als misdrijf omschreven feit nog niet bewezen is. De jeugdrechter 
mag zich op dat ogenblik niet uitspreken over de constitutieve bestand-
delen van het misdrijf, noch over de schuld van de minderjarige. Hij 
dient bijgevolg niet vast te stellen dat er door de minderjarige tussen 
twaalf en veertien jaar een ernstige aanslag zou zijn gepleegd op een 
persoon, zoals voor een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding 
wordt vereist wanneer de jeugdrechter ten gronde uitspraak doet, of 
dat er ernstige aanwijzingen van schuld in hoofde van de minderjarige 
bestaan.

In zoverre de grief uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt hij 
naar recht.

4. Ook al maakt dergelijke voorlopige maatregel tot plaatsing in een 
gesloten afdeling van een gemeenschapsinstelling een vrijheidsberoving 
vóór het vonnis uit, is zij geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de 
zin van de Voorlopige Hechteniswet.
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Aldus kan de minderjarige ook aan een gesloten instelling worden 
toevertrouwd wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 
minder dan één jaar.

In zoverre faalt de grief eveneens naar recht.
5. In zoverre de grief opkomt tegen het onaantastbare oordeel van 

de rechter in feite of de eiser blijk geeft van een gevaarlijk gedrag, er 
ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de betrokkene, indien hij 
opnieuw in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven 
pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen 
verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding komt met derden, 
en of de bevolen plaatsingsmaatregel de voorkeur verdient boven een 
andere voorlopige maatregel, is hij niet ontvankelijk.

6. 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.

7. De appelrechter stelt onaantastbaar vast en oordeelt dat :
— het onderzoek nog volop aan de gang is ;
— de eiser erkent dat hij vóór het overlijden van het slachtoffer heeft 

meegedaan aan de pesterijen die veel te ver zijn gegaan en onder meer 
aan het geven van slagen ;

— de eiser zelf verklaarde dat hij heel goed en hard andere mensen kan 
pesten, wat erop wijst dat het geen eenmalig pestgedrag betreft ;

— zulk gedrag ernstige vragen doet rijzen naar de persoonlijkheid 
van de eiser, zijn normen en waarden, zijn vriendenkring en het milieu 
waarin hij vertoeft ;

— er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de eiser, indien hij 
in vrijheid zou worden gesteld, nieuwe feiten zou plegen, zich aan het 
gerecht zou onttrekken, bewijsmateriaal zou pogen te doen verdwijnen 
of tot een heimelijke verstandhouding zou komen met derden ;

— het opleggen van een voorlopige plaatsingsmaatregel in het belang 
van de minderjarige eiser zelf is ;

— een andere maatregel momenteel onvoldoende is voor de bescher-
ming van de openbare veiligheid en de eiser zelf.

Aldus verantwoordt de appelrechter met een voldoende motivering en 
zonder miskenning van het vermoeden van onschuld de voorlopige bewa-
ringsmaatregel in een gesloten gemeenschapsinstelling die hij in het 
belang acht van de eiser, naar recht.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen. 

Tweede grief

8. De grief voert schending aan van artikel 37, § 2quater, laatste lid, 
Jeugdbeschermingswet : het hof van beroep dat stelt dat het onderzoek 
naar de precieze omstandigheden en ieders aandeel nog volop aan de 
gang is, stelt niet vast dat een aanslag op het leven of op de gezondheid 
van een persoon bewezen is en dat de eiser ernstig uitzonderlijk gedrag 
vertoont ; pestgedrag maakt niet dergelijke aanslag uit ; aldus verant-
woordt het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht.
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9. Artikel 37, § 1, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de 
jeugdrechtbank de voor haar gebrachte personen maatregelen van bewa-
ring, behoeding en opvoeding kan opleggen.

Artikel 37, § 2quater, laatste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat een 
plaatsingsmaatregel in een gesloten opvoedingsafdeling van een open-
bare gemeenschapsinstelling slechts kan worden genomen ten aanzien 
van een persoon tussen twaalf en veertien jaar die een ernstige aanslag 
heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en van 
wie het gedrag uitzonderlijk gevaarlijk is. Uit de bewoordingen van deze 
bepaling blijkt dat aan die voorwaarden dient te zijn voldaan wanneer 
de jeugdrechter die oordeelt ten gronde na afloop van het onderzoek, 
zulke plaatsingsmaatregel wenst op te leggen.

Artikel 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de jeugdrecht-
bank gedurende een rechtspleging strekkende tot toepassing van maat-
regelen ter bescherming van minderjarigen voorlopig ten aanzien van de 
betrokken minderjarige de nodige maatregelen van bewaring neemt.

Artikel 52quater Jeugdbeschermingswet bepaalt dat voor wat betreft 
de personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven 
feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar, de rechter of de 
jeugdrechtbank, naar gelang van het geval, in de gevallen bedoeld in de 
artikelen 52, 52bis en 52ter, met name ook voor een jongere die de leef-
tijd van twaalf jaar heeft bereikt, een voorlopige maatregel van bewa-
ring kan bevelen, voor een termijn van ten hoogste drie maanden, in 
een gesloten opvoedingsafdeling, ingericht door de bevoegde overheden. 
Deze beslissing kan enkel worden genomen indien de betrokkene blijk 
geeft van een gedrag dat voor hemzelf of voor anderen gevaarlijk is en 
er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de betrokkene, indien hij 
opnieuw in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven 
pleegt, zich aan het gerecht onttrekt, bewijsmateriaal probeert te doen 
verdwijnen of tot een heimelijke verstandhouding komt met derden. 

In zoverre de grief aanvoert dat ook een voorlopige bewaringsmaat-
regel slechts kan worden genomen ten aanzien van een persoon tussen 
twaalf en veertien jaar die een ernstige aanslag heeft gepleegd op het 
leven of op de gezondheid van een persoon en van wie het gedrag uitzon-
derlijk gevaarlijk is, zoals overeenkomstig artikel 37, § 2quater, laatste 
lid, Jeugdbeschermingswet bepaald voor de maatregel die na onderzoek 
ten gronde kan worden genomen, faalt hij naar recht.

Met de in het antwoord op de eerste grief vermelde redenen verant-
woordt de appelrechter zijn beslissing tot het nemen van een voorlopige 
plaatsingsmaatregel in een gesloten gemeenschapsinstelling naar recht.

In zoverre kan de grief niet worden aangenomen.
11. In zoverre de grief voor het overige opkomt tegen het onaantast-

bare oordeel van de appelrechter in feite, is hij niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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16 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
De Mulder (bij de balie te Brussel).

N° 538

2o kamer — 17 oktober 2012
(AR P.12.0732.F)

1o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 6. — arTikeL 6.3. — eerLijke BehanDeLing van De Zaak. — BeSchuLDi-
ging. — kenniSgeving. — veiLigheiDSmaaTregeL. — wegverkeer. — vervaL-
LenverkLaring van heT rechT ToT STuren. — minDer Dan Twee jaar houDer 
van een rijBewijS.

2o STraf. — aLgemeen. STraf en maaTregeL. weTTigheiD. — 
veiLigheiDSmaaTregeL. — wegverkeer. — vervaLLenverkLaring van heT 
rechT ToT STuren. — minDer Dan Twee jaar houDer van een rijBewijS. — 
rechTen van De menS. — eerLijke BehanDeLing van De Zaak. — BeSchuLDi-
ging. — kenniSgeving.

3o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLingen. — arTikeL 38. 
— vervaLLenverkLaring van heT rechT ToT STuren. — minDer Dan Twee jaar 
houDer van een rijBewijS. — veiLigheiDSmaaTregeL. — rechTen van De menS. 
— eerLijke BehanDeLing van De Zaak. — BeSchuLDiging. — kenniSgeving.

1o, 2o en 3o De wettelijke verzwarende omstandigheid waarvan de vervolgde 
persoon vooraf op de hoogte moet worden gesteld om zich daartegen te 
kunnen verweren, is die welke de op de overtreding toepasselijke straf kan 
verzwaren ; dat geldt niet voor de staat waarin hij voor de rechter verschijnt 
en die naar recht alleen kan of mag leiden tot een veiligheidsmaatregel, 
volgend op de straf, zoals bijvoorbeeld het herstel van het recht tot sturen 
afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch rijexamen  (1). 
(Art. 6.3.a, EVRM ; art. 38, § 5, Wegverkeerswet)

(r.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Verviers van 29 maart 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 538.
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ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 6.3.a EVRM, verwijt 
het vonnis dat het, met toepassing van artikel 38, § 5, Wegverkeerswet, het 
herstel van het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor 
het theoretisch examen. Volgens de eiser, die met name vervolgd werd 
wegens vluchtmisdrijf, vermeldde de dagvaarding voor de politierecht-
bank de omstandigheid niet dat hij op het ogenblik van de feiten sinds 
minder dan twee jaar houder was van een rijbewijs ; hij werd evenmin 
opgeroepen om zich dienaangaande voor de appelrechters te verweren.

Uit de verdragsbepaling blijkt dat de vervolgde persoon het recht heeft 
om in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de 
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, met andere woorden 
van de strafbare feiten die hem ten laste zijn gelegd en van hun juridi-
sche omschrijving.

De wettelijke verzwarende omstandigheid waarvan de vervolgde 
persoon aldus vooraf op de hoogte moet worden gesteld om zich daar-
tegen te kunnen verweren, is die welke de op de overtreding toepasse-
lijke straf kan verzwaren. Dat geldt met name niet voor de staat waarin 
hij voor de rechter verschijnt en die naar recht alleen kan of mag leiden 
tot een veiligheidsmaatregel, volgend op de straf.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

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

17 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procu-
reur-generaal. — Advocaten : de heer Reynders (bij de balie te Luik) en 
mevr. de Callataÿ (bij de balie te Brussel).

N° 539

1o kamer — 18 oktober 2012
(C.10.0575.F)

HUUR VAN GOEDEREN. — HANDELSHUUR. — einDe (opZegging. huurher-
nieuwing. enZ.). — geLijkaarDige hanDeL. — expLoiTanT. — hoeDanigheiD. 
— opening. — geen meLDing aan De verTrekkenDe huurDer.
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Uit artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur-
overeenkomsten, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955 volgt niet dat de soort-
gelijke handel gedreven moet worden door een van de personen die vermeld 
worden in artikel 25, eerste lid, 2o en 5o, of in 26 van de wet van 30 april 1951, 
noch dat de opening van de handelszaak op bedrieglijke wijze verborgen 
moest worden gehouden voor de vertrekkende huurder toen hem de weige-
ring van de huurhernieuwing werd gemeld  (1). (Art. 25 Handelshuurwet) 

(n. T. aLLor B.v.B.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 13 november 2009.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 21 september 2012 ter griffie 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 12, 16, I, 1o en 3o, 21 tot 23, 25, eerste lid, 1o, 2o, 5o en 6o, en 26 van 
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten die afdeling IIbis van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt, voor-
noemd artikel 25, eerste lid, 6o, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 29 juin 1955 ; 

— algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis “verklaart het hoger beroep van de [verweerster] […] 
gegrond ; doet bijgevolg het beroepen vonnis teniet in zoverre het haar oorspron-
kelijke vordering tot tussenkomst heeft afgewezen en verklaart in nieuwe 
beschikkingen die oorspronkelijke vordering tot tussenkomst van de [verweer-
ster] in de volgende mate ontvankelijk en gegrond ; zegt voor recht dat de door 
[de eiser] aan de [verweerster] gegeven opzegging voor laatstgenoemde een recht 
doet ontstaan op een uitzettingsvergoeding op grond van artikel 25, eerste lid, 6o, 
van de Handelshuurwet ; beveelt de heropening van het debat zodat de partijen 
uitleg kunnen geven over het bedrag van die uitzettingsvergoeding en bepaalt de 
rechtsdag voor de zaak op 28 januari 2010 (in voortzetting), zodat de partijen de 
zaak in staat van wijzen kunnen stellen, en indien nodig, een kalender kunnen 
opstellen voor het uitwisselen van conclusies”.

Het vonnis grondt die beslissingen op de onderstaande redenen :
 “4. Soortgelijke handel in het gehuurde goed. 
4.1. Uit de overgelegde stukken en uit het debat op de terechtzitting blijkt dat 

de nieuwe huurder in het litigieuze pand een bloemenzaak exploiteert. 
Het betreft een handelszaak die helemaal dezelfde is als die welke de [verweer-

ster] vóór de werkzaamheden exploiteerde.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 18 okt. 2012, nr. 539.
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Bijgevolg is de kwestie van een uitzettingsvergoeding aan de orde.

4.2. [De eiser] betoogt dienaangaande dat artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet, 
dat een schadevergoeding oplegt wanneer de nieuwe huurder een soortgelijke 
handel begint als die van de uitgezette huurder, niet van toepassing is wanneer 
de verhuurder de huur opzegt op grond van artikel 16, 1, 3o, en hij de reden van die 
opzegging heeft verwezenlijkt.

[De eiser] is voorts van oordeel dat artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet slechts 
betrekking heeft op de “bevoorrechte huurder” (zijnde : de bieder of een van de 
personen waarvoor een opzegging wegens persoonlijk gebruik zou zijn gedaan), 
met uitsluiting van elke andere huurder. 

4.3. De rechtbank kan die zienswijze niet volgen.

De wet heeft een principieel recht van de huurder op hernieuwing van zijn 
huur bepaald. Die wet wil de handelszaak beschermen en, vooral, de handelshuur-
overeenkomsten een duurzaam karakter geven (Parlementaire voorbereiding van 
de wet op de handelsovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds, Pasin., p. 385, nr. 401 ; p. 352, nr. 176). 

Het in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde eigendomsrecht blijft 
echter fundamenteel.

Artikel 16 van de wet bepaalt aldus een aantal uitzonderingen op het recht 
op huurhernieuwing dat zij ten behoeve van de huurder heeft ingesteld, zodat 
de eigenaar zijn goed kan “terugnemen” als, in voorkomend geval, verscheidene 
voorwaarden worden nageleefd en vergoedingen worden betaald. 

In die context heeft de kwestie van de uitzettingsvergoedingen uiteraard stof 
opgeleverd voor talrijke debatten en controverses. De grondslag zelf ervan berust 
in het streven naar stabiliteit van de handelshuurovereenkomsten en naar de 
bescherming van de in de wet bedoelde handelszaken, in de meerwaarde die uit de 
verstandige en langdurige arbeid van de huurder in het gehuurde goed is ontstaan 
(Pasin., p. 389, nr. 435) en in het beginsel van de ongeoorloofde verrijking ten 
nadele van anderen (Pasin., p. 395, nr. 479), waarvan het voeren van een soortge-
lijke handelszaak door de nieuwe huurder (of door de verhuurder zelf) ten nadele 
van de afgaande huurder een duidelijke toepassing vormt. 

In een bekommernis naar billijkheid en evenwicht tussen de tegenstrijdige maar 
gewettigde belangen werden die vergoedingen forfaitair vastgelegd en gekoppeld 
aan de reden van de opzegging of de weigering tot hernieuwing door de verhuurder.

Het feit dat een verhuurder te goeder trouw een van die redenen uit artikel 16 
aanvoert en ze daadwerkelijk realiseert, betekent echter niet dat hij niet langer 
de verplichtingen moet nakomen die de wet hem oplegt, waaronder meer bepaald 
die welke betrekking hebben op het voeren van een soortgelijke handel in het 
gehuurde goed binnen een termijn van twee jaar.

Anders gezegd, noch het bestaan van een reden van de opzegging, noch de verwe-
zenlijking ervan kunnen een “eigen juridische oorzaak” vormen die de verplich-
tingen die de handelshuurwet aan de verhuurder oplegt, doen uitdoven.

Ten bewijze daarvan voert de rechtbank aan dat artikel 25, eerste lid, 1o, van de 
wet niet uitsluit dat de vergoeding opgetrokken wordt tot twee jaar huur, indien 
na de werkzaamheden een soortgelijke handel wordt gedreven in het pand en dat 
die vergoeding op drie jaar huur wordt gebracht, indien de verhuurder, onder 
dezelfde voorwaarden, de afgaande huurder niet gemeld heeft dat hij binnen een 
termijn van twee jaar een soortgelijke handel wil drijven of laten drijven (in 
die zin onder meer : D. Janssen, “Les péripéties du renouvellement”, in Le bail 
commercial, Brussel, La Charte, 2008, p. 510 en 511). 

Artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet, anderdeels, “a une portée générale et vise 
toutes les hypothèses dans lesquelles le bailleur ou un nouveau locataire a mani-
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festé l’intention d’exercer un commerce différent et vient en réalité à exercer, 
dans les deux ans suivant l’éviction, un commerce similaire à celui qui y était 
exercé par le preneur évincé. Ce n’est que dans les deux hypothèses où l’exercice 
d’un commerce similaire ne donne droit à aucune indemnité que la sanction visée 
à l’article 25, alinéa 1er, 6o, ne trouvera pas à s’appliquer, à savoir l’hypothèse dans 
laquelle le preneur a été évincé en raison de ses manquements graves ou faits 
illicites, ou dans l’hypothèse dans laquelle le renouvellement de bail a été refusé 
pour cause d’absence d’intérêt légitime. En dehors de ces exceptions, le bailleur 
a l’obligation d’informer le preneur de l’exercice éventuel d’un commerce simi-
laire, cette information devant se faire avant l’éviction” (D. janSSen, Les indem-
nités d’éviction en bail commercial, Kluwer, 2000, p. 74, nr. 48). 

Een van de redenen daarvoor ligt in het feit dat de uitgezette huurder, doordat 
hem werd gemeld dat het voornemen of de mogelijkheid bestaat van een soortge-
lijke handel in het gehuurde goed, alle nuttige of noodzakelijke maatregelen kan 
nemen om zijn cliënteel aan zich te binden, als hij van plan is zijn handelszaak 
elders voort te zetten. Welnu, de handelshuurwet heeft uitgerekend tot doel de 
handelszaak die in het gehuurde goed gevestigd is te beschermen en de uitzet-
tingsvergoeding waarin de wet voorziet is een bepaling “die uitgevaardigd is met 
het oog op de bescherming van de handelszaak” (Cass., 8 februari 1968, R.C.J.B., 
1970, 368). De betaling van de vergoeding wordt immers verantwoord, niet door 
het verlies van het recht op huur als zodanig maar door het verlies van dat recht 
“en tant qu’instrument de stabilité du fonds de commerce que le législateur a 
entendu protéger” (D. janSSen, Les indemnités d’éviction en bail commercial, collec-
tion Pratique du droit, Kluwer, 2000, geciteerd door B. Louveaux, Le droit au bail 
commercial, p. 568, nr. 559). Daarentegen wordt er geen uitzettingsvergoeding 
betaald indien de handelszaak niet verloren gaat (ibid., p. 570, nr. 560). 

De wetgever heeft trouwens een uitdrukkelijk antwoord gegeven op de vraag 
naar de toestand van de verhuurder die, nadat hij in het pand conforme werk-
zaamheden heeft uitgevoerd, binnen twee jaar een soortgelijke handel als die 
van de uitgezette huurder zou drijven of laten drijven : “Deze eigenaar valt onder 
de toepassing van artikel 25, 6o” (Pasin., p. 403, nr. 519). Hetzelfde antwoord geldt 
voor het geval waarin de nieuwe gebruiker een soortgelijke handel drijft als die 
van zijn voorganger binnen de door de wet vastgestelde periode van twee jaar 
(Pasin., p. 396, nr. 481 ; p. 390, nr. 436 ; p. 344, nr. 112). 

Ook in dat verband zegt het Hof van Cassatie dat de in artikel 25, 2o, bepaalde 
uitzettingsvergoeding gelijk is aan twee jaar huur wanneer de verhuurder, zelfs 
nadat hij werkzaamheden heeft uitgevoerd, in het goed een soortgelijke handel 
als die van de uitgezette huurder drijft of laat drijven, onverminderd de toepas-
sing van artikel 25, eerste lid, 6o, van de Handelshuurwet (Cass., 22 oktober 1953, 
AC 1954, 118). Die maatregel wordt verantwoord doordat de verhuurder die in het 
gehuurde goed een soortgelijke handeldrijft, baat haalt uit de handelsactiviteit 
van de huurder. De rechtbank is van oordeel dat dit voordeel rechtstreeks kan 
zijn (ingeval de verhuurder zelf de soortgelijke handel drijft) of onrechtstreeks 
(ingeval de verhuurder een dergelijke handel laat drijven door de huurder die in 
de plaats van de uitgezette huurder is gekomen).

4.4. Ten overvloede wijst de rechtbank erop dat in dit geval de werkzaamheden 
heel vlug afgerond waren en kennelijk niet verhinderden dat het goed werd 
gebruikt, aangezien [de eiser] een huurovereenkomst had gesloten met de bvba 
MJM die inging daags na de vervaldag van de aan de [verweerster] gedane opzeg-
ging, ook al moesten er in het gehuurde goed nog werkzaamheden worden uitge-
voerd. 

Nochtans had [de eiser] het recht om die huurovereenkomst te beëindigen en 
een andere te sluiten met een nieuwe huurder, voor eender welke handelsactivi-
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teit : de wet verbiedt niet dat een soortgelijke handel wordt gedreven maar zegt 
dat dit aan de afgaande huurder moet worden gemeld zodat hij verhoudingsgewijs 
vergoed kan worden en hij de maatregelen kan nemen die hij nodig acht voor het 
vrijwaren van zijn handelszaak. Bij ontstentenis daarvan wordt de vergoeding 
verhoogd.

4.5. Daaruit volgt dat op die grondslag de vordering van de [verweerster] 
gegrond is”.

Grieven

Het bestreden vonnis beslist om de in het middel vermelde redenen dat de eiser 
verplicht is aan de verweerster de in artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet van 
30 april 1951 bedoelde vergoeding te betalen, aangezien de nieuwe huurder die 
sinds 1 september 2007 het gehuurde goed betrekt, daar een soortgelijke handel 
drijft als die van de uitgezette huurder, hier de verweerster. 

Die beslissing is onwettig. 
De vergoeding die verschuldigd is door de verhuurder die een opzegging heeft 

gedaan om het pand weder op te bouwen in de zin van artikel 16, I, 3o, van de wet 
bedraagt in beginsel een jaar huur (artikel 25, eerste lid, 1o, van de wet). 

Artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet bepaalt een tweevoudige sanctie wanneer 
de nieuwe huurder vóór het verstrijken van een termijn van twee jaar, een 
soortgelijke handel begint, zonder dat hij hiervan aan de afgaande huurder ten 
tijde van diens uitzetting kennis heeft gegeven : eensdeels wordt de vergoeding 
opgetrokken tot drie jaar huur en, eventueel vermeerderd ; anderdeels zijn de 
verhuurder en de derde, nieuwe huurder, hoofdelijk tot die vergoeding verbonden. 

Aldus wordt het bedrog gestraft dat de verhuurder of de verkrijger van het pand 
heeft gepleegd (de artikelen 12 en 26 van de wet) door te verzwijgen dat er, na de 
weigering van de huurhernieuwing, een soortgelijke handel in het gehuurde goed 
zou worden gedreven. 

Bedrog houdt kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid in 
met de bedoeling te schaden of winst te behalen (algemeen rechtsbeginsel, in het 
middel vermeld). 

Het moet bestaan op het ogenblik waarop de opzegging wordt gedaan en veron-
derstelt dus dat de soortgelijke handel als die van de uitgezette huurder wordt 
gedreven ofwel door de verhuurder of diens verwanten (in de zin van artikel 16, I, 
1o, van de wet waarnaar artikel 25, eerste lid, 2o, verwijst), ofwel door de verkrijger 
(de artikelen 12 en 26 van de wet), ofwel door de biedende derde (de artikelen 21 
tot 25 en artikel 25, eerste lid, 5o, van de wet), waardoor de verhuurder aldus 
de vergoeding van twee jaar huur misloopt, waarop hij recht zou hebben gehad 
krachtens de artikelen 25, eerste lid, 2o en 5o, desgevallend in samenhang gelezen 
met artikel 26.

Er is daarentegen geen sprake van bedrieglijke verzwijging van de soortge-
lijke handel wanneer die handel wordt gedreven door een nieuwe huurder wiens 
naam en hoedanigheid nog niet bekend zijn bij de weigering van de huurhernieu-
wing, en die bovendien geen verwante van de verhuurder is, noch een biedende 
derde noch enige andere in artikel 25, eerste lid, 2o of 5o, en artikel 26 van de wet 
bedoelde persoon.

Het bestreden vonnis stelt niet vast, en de verweerster heeft trouwens niet 
betoogd dat de eiser, toen hij op 28 maart 2006 opzegging deed, wist dat hij het 
goed, na de uitvoering van de werkzaamheden, opnieuw zou verhuren aan een 
huurder die een soortgelijke handel dreef. Het stelt overigens evenmin vast dat 
de nieuwe huurder een verwante van de verhuurder was in de zin van artikel 25, 
eerste lid, 2o, van de wet noch a fortiori dat hij de in artikel 25, eerste lid, 5o, of in 
artikel 26 bedoelde hoedanigheid had.
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Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, doordat het de eiser veroordeelt tot 
betaling van de uitzettingsvergoeding waarin artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet 
voorziet, terwijl de eiser, in de omstandigheden die het bestreden vonnis vaststelt 
geen bedrog heeft kunnen plegen in de zin van het in het middel vermelde alge-
meen rechtsbeginsel en door toepassing te maken van dat artikel 25, eerste lid, 
6o, terwijl de voorwaarden daartoe niet vervuld waren, aangezien de soortgelijke 
handel werd gedreven door een niet in dat artikel bedoelde persoon, niet naar 
recht verantwoord is (schending van alle in het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid van artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet van 30 april 1951 en misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”).

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Krachtens artikel 25, eerste lid, 6o, van de wet van 30 april 1951 betref-
fende de handelshuur, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955, bedraagt de 
vergoeding wegens uitzetting drie jaar huur, eventueel vermeerderd met 
een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, 
indien de verhuurder of de nieuwe huurder vóór het verstrijken van een 
termijn van twee jaar, een soortgelijke handel begint, zonder dat hij 
hiervan aan de afgaande huurder ten tijde van diens uitzetting kennis 
heeft gegeven. De verhuurder en de derde, nieuwe huurder, zijn hoofde-
lijk tot die vergoeding verbonden.

Uit die bepaling volgt niet dat de soortgelijke handel gedreven moet 
worden door een van de personen die vermeld worden in artikel 25, eerste 
lid, 2o en 5o, of 26 van de wet van 30 april 1951, noch dat de opening van de 
handelszaak op bedrieglijke wijze verborgen moet zijn gehouden voor de 
afgaande huurder toen hem de weigering van de huurhernieuwing werd 
gemeld.

Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.

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

18 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en 
mevr. Grégoire.

N° 540

1o kamer — 18 oktober 2012
(C.11.0761.F)

1o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — nieuw miDDeL. — 
Begrip.

2o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — nieuw miDDeL. — 
SchenDing arTikeL 1385quater gerechTeLijk weTBoek. — BeSTreDen arreST 
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conform heT vonniS. — in hoger Beroep geen kriTiek op BeSLiSSing. — onTvan-
keLijkheiD.

3o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — nieuw miDDeL. — 
SchenDing arTikeLen 17 en 18 gerechTeLijk weTBoek. — gronD van nieT-
onTvankeLijkheiD. — BoDemrechTerS. — verpLichTing. — onTvankeLijkheiD.

1o Het middel dat steunt op wettelijke bepalingen die noch van openbare orde, 
noch van dwingend recht zijn, dat niet aan de bodemrechter werd voorge-
legd en waarvan hij niet op eigen initiatief heeft kennis genomen en dat ook 
niet hoorde te doen, is nieuw  (1).

2o Het middel dat opkomt tegen de schending van artikel 185quater van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat noch van openbare orde noch van dwingend recht 
is, dat gericht is tegen een beslissing van de appelrechters, die conform de 
beslissing van de eerste rechter is en waarop de eiser geen kritiek heeft geuit 
in hoger beroep, kan niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd  (2). 
(Art. 1385quater Gerechtelijk Wetboek)

3o Het middel dat opkomt tegen de schending van de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek kan niet voor het eerst voor het Hof worden aange-
voerd, aangezien de bodemrechters niet de verplichting maar louter de moge-
lijkheid hebben om ambtshalve een middel wegens gebrek aan belang op te 
werpen (3). (Artt. 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek)

(m. T. expLoiTaTie jemeppe B.v.B.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 7 juni 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 21 september 2012 ter griffie 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel, bij een beschikking van 31 juli 2008, de eiser 

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 18 okt. 2012, nr. 540.
  (2), (3) Zie noot 1.
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veroordeeld heeft om “de websites “www.chateaujemeppe.be” en “www.
chateaujemeppe.com” tijdelijk open te houden, met als enige wijzi-
ging dat het nummer 084/46.83.70 wordt vervangen door het nummer 
084/22.59.11 en het e-mailadres “info@chateau-jemeppe.com” door “info@
chateaujemeppe.eu”, binnen 72 uur na de betekening […], op straffe van 
een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging”. 

Het arrest dat oordeelt dat het bevel in die beschikking duidelijk is, 
niet voor discussie vatbaar is en “de opgelegde wijzigingen niet beperkt 
tot louter de startpagina van de litigieuze websites maar integendeel 
algemeen is in zoverre het doelt op het behoud van die sites “met als 
enige wijziging dat het nummer […] wordt vervangen door het nummer 
[…] en het e-mailadres […] door […]”, wat dus moet gebeuren telkens 
het op de bewuste sites nodig is” verduidelijkt de draagwijdte van die 
beschikking zonder ze uit te breiden. Zodoende overschrijdt het niet de 
bevoegdheden van de beslagrechter met betrekking tot de dwangsom en 
schendt het geen enkele van de in het middel vermelde bepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel

In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de schending van artikel 149 
van de Grondwet, preciseert het niet de passage uit eisers conclusie 
waarop het arrest niet antwoordt.

Voor het overige blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan dat de eiser voor het hof van beroep heeft aangevoerd dat 
hij “verder was gegaan” dan hetgeen het bevel van de voorzitter hem 
opdroeg en dat de dwangsom bijgevolg geen bestaansreden meer had, 
wat erop neerkomt dat de uitvoering ervan onmogelijk is.

Het onderdeel dat steunt op wettelijke bepalingen die noch van open-
bare orde, noch van dwingend recht zijn, dat niet aan de bodemrechter 
werd voorgelegd en waarvan hij niet op eigen initiatief heeft kennis 
genomen en dat ook niet hoorde te doen, is nieuw.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Tweede middel

Betreffende de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de 
eiser voor het hof van beroep aangevoerd heeft dat de beslagrechter geen 
veroordeling mocht uitspreken tot betaling van de dwangsom, aange-
zien, volgens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek, de partij 
die de dwangsom heeft verkregen, ze ten uitvoer kan leggen krachtens 
de titel waarbij zij is vastgesteld, noch dat hij voor dat hof heeft betoogd 
dat de verweerster er geen belang bij had voor de beslagrechter die 
veroordeling te vorderen.

In zoverre het middel opkomt tegen de schending van artikel 185quater 
van het Gerechtelijk Wetboek en het steunt op een bepaling die noch 
van openbare orde noch van dwingend recht is, is het gericht tegen een 
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beslissing van de appelrechters, die conform de beslissing van de bodem-
rechter is, waarop de eiser geen kritiek heeft geuit in hoger beroep. Het 
kan dus niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd.

In zoverre het middel opkomt tegen de schending van de artikelen 17 
en 18 van dat wetboek, kan het evenmin voor het eerst voor het Hof 
worden aangevoerd, aangezien de bodemrechters niet de verplichting 
maar louter de mogelijkheid hebben om ambtshalve een middel wegens 
gebrek aan belang op te werpen .

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.

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

18 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer Verbist.

N° 541
1o kamer — 18 oktober 2012

(F.11.0119.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — BeSLiSSing van 
De DirecTeur. — BeLaSTingonTheffing. — nieT onverSchuLDigD verkLaarD 
geDeeLTe van De aanSLag. — rechT van De STaaT op BeTaLing. — verjaring 
van De nieT-onTheven BeLaSTingen. — aanvang.

De beslissing waarbij de gewestelijk directeur uitspraak doet over het beroep 
van de belastingplichtige en hem een ontheffing van belasting toestaat, doet 
het recht van de Staat op betaling van het gedeelte van de aanslag dat niet 
onverschuldigd betaalbaar is verklaard, niet ontstaan en wijzigt evenmin 
dat recht ; de verjaring van de belastingen waarvoor de gewestelijk directeur 
geen ontheffing heeft toegestaan, begint bijgevolg niet te lopen op de dag 
van zijn beslissing  (1).

(BeLgiSche STaaT, miniSTer van financiën T. p. e.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 26 mei 2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 augustus 2012 ter griffie 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 18 okt. 2012, nr. 541. 
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ii. caSSaTiemiDDeLen

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

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Het middel

Eerste onderdeel

Luidens artikel 145 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 
tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat 
van toepassing is op het geschil, verjaren directe belastingen alsook 
de onroerende voorheffing door verloop van vijf jaren vanaf de datum 
waarop ze dienen betaald te zijn krachtens artikel 413 WIB1992. 

Krachtens artikel 413 zijn directe belastingen en de onroerende voor-
heffing opeisbaar op de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier ; 
ze moeten betaald worden binnen twee maanden na de toezending van 
het aanslagbiljet.

De beslissing waarbij de gewestelijk directeur uitspraak doet over 
het beroep van de belastingplichtige en hem een ontheffing van belas-
ting toestaat, doet niet het recht van de Staat op betaling van het 
gedeelte van de aanslag dat niet onverschuldigd betaalbaar is verklaard, 
ontstaan. Die beslissing wijzigt evenmin dat recht.

De verjaring van de belastingen waarvoor de gewestelijk directeur 
geen ontheffing heeft toegestaan, begint bijgevolg niet te lopen op de 
dag van zijn beslissing.

Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.

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

18 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de 
heer Douny (bij de balie te Luik).

N° 542

1o kamer — 19 oktober 2012
(C.11.0203.N)

inkomSTenBeLaSTingen. — voorheffingen en BeLaSTingkre-
DieT. — onroerenDe voorheffing. — vrijSTeLLing. — BeSTemming voor 
weLDaDigheiDSinSTeLLingen. — ToepaSSingSvoorwaarDen. — afweZigheiD 
van winSToogmerk. — Begrip.
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Voor de in de artikelen 12, § 1 en 253, eerste lid, 1o, van het WIB92 voor-
ziene vrijstelling van onroerende voorheffing is enkel vereist dat een belas-
tingplichtige of een bewoner het onroerend goed zonder winstoogmerk heeft 
bestemd tot een doel bepaald in artikel 12, § 1, WIB92) ; het behalen van 
een voordeel uit het onroerend goed staat de vrijstelling niet in de weg, 
op voorwaarde dat de belastingplichtige het bewijs levert dat dit voordeel 
werkelijk en uitsluitend gebruikt werd voor de instandhouding en de uitbrei-
ding van de activiteiten die verband houden met het weldadigheidsdoel, 
zonder dat vereist is dat het voordeel moet worden besteed aan het onroe-
rend goed waaruit het voordeel wordt behaald of moet worden besteed op 
dezelfde locatie dan dit onroerend goed  (1). (Artt. 12, § 1, en 253, eerste lid, 
1o, WIB92)

(DienSTverLeningScenTrum De TriangeL v.Z.w. T. vLaamS geweST)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Eiseres is een vzw die te Lovendegem een dienstverleningscen-
trum beheert in de gehandicaptensector en die als dusdanig is erkend 
door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een 
handicap. Voor de werking van dit dienstverleningscentrum gebruikt zij 
verschillende onroerende goederen met verschillende kadastrale aandui-
dingen. Naast het hoofdgebouw op het adres Molendreef nr. 16, gebruikt 
de vzw volgens de voorziening in cassatie ook nog gebouwen gelegen te 
9920 Lovendegem, Molendreef 31, 51 en 69, en Kasteeldreef 96 alsmede te 
9940 Evergem (Sleidinge), Linde 41. 

Eiseres beriep zich op de vrijstelling van de onroerende voorheffing die 
vervat ligt in artikel 253, eerste lid, 1o WIB92 voor het onroerend goed 
gelegen te Lovendegem, Molendreef 16. Dat onroerend goed is eigendom 
van de VZW Zusters van Liefde te Lovendegem die het aan de eiseres 
in erfpacht gaf op 1 januari 2005 voor de duur van 50 jaar. Ingevolge de 
hoedanigheid van erfpachter werd de onroerende voorheffing gevestigd 
op naam van de eiseres.

Het bestreden arrest oordeelde dat in casu niet voldaan was aan de in 
de artikelen 12, § 1 en 253, 1o WIB92 gestelde vrijstellingsvoorwaarden nu 
de afwezigheid van winstoogmerk in hoofde van de eigenaar en in hoofde 
van eiseres niet werd aangetoond.

2. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder op dat het middel 
onontvankelijk is in zoverre het schending aanvoert van artikel 253, 1o, 
van het WIB92.

Artikel 253 van het WIB92, kent twee versies : een federale tekst en een 
tekst die van toepassing is in het Vlaamse Gewest.

Eiseres voert in haar enig cassatiemiddel schending aan van artikel 
253, 1o, van het WIB92. Eisers specifieert daarbij niet of zij de federale 
tekst dan wel de tekst van toepassing voor het Vlaamse Gewest bedoelt.

Deze zaak heeft betrekking op de (vrijstelling van) onroerende voor-
heffing verschuldigd voor een onroerend goed gelegen te Lovendegem, 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Molendreef nr. 16. Derhalve is in deze zaak de tekst die van toepassing is 
in het Vlaamse Gewest van tel : artikel 253, eerste lid, 1o, van het WIB92 
bepaalt dat het kadastraal inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde 
onroerende goederen of delen van onroerende goederen van de onroe-
rende voorheffing worden vrijgesteld. 

Wat de federale versie betreft, is een identieke bepaling opgenomen in 
artikel 253, 1o, WIB92.

Een mogelijke vergissing in de vermelding van de toepasselijke versie 
blijft dus in casu zonder invloed op de oplossing van het geschil.

Het middel lijkt mij in deze omstandigheden wel degelijk ontvanke-
lijk.

3. Ten gronde.
Krachtens artikel 251 van het WIB92 is de onroerende voorheffing 

verschuldigd door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker van de belastbare goederen, volgens de regels bepaald 
door de Koning. 

Krachtens artikel 9 Erfpachtwet draagt de erfpachter alle belastingen, 
welke op het erf gelegd zijn, hetzij de gewone, hetzij de buitengewone, 
hetzij jaarlijkse, hetzij zij die slechts eenmaal moeten worden betaald.

Hieruit volgt dat de erfpachter de belastingplichtige is voor de onroerende 
voorheffing die geheven wordt op het door hem in erfpacht gehouden 
goed  (1). 

Aangenomen wordt dat partijen in afwijking van artikel 9 Erfpachtwet 
niet op een aan de fiscus tegenwerpbare wijze kunnen bedingen dat de 
grondeigenaar blijft instaan van de onroerende voorheffing (in casu werd 
de aanslag in de onroerende voorheffing overigens gevestigd op naam 
van de eiseres als erfpachter). 

J. Verstappen besteedt in zijn standaardwerk geen aandacht aan dit 
probleem en verwijst uitsluitend naar de bepalingen van het WIB92  (2). 

4. Artikel 253, eerste lid, 1o, van het WIB92 bepaalt dat het kadastraal 
inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen 
van onroerende goederen van de onroerende voorheffing worden vrijge-
steld. 

Artikel 12, § 1 van het WIB92, zoals in casu toepasselijk, luidt als volgt :
“Vrijgesteld is het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of 

delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner 
zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een 
eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, 
voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, 
vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soort-
gelijke weldadigheidsinstellingen”.

  (1) N. vanDeBeek, Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van 
enkele rechtsfiguren, in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 
p. 48, nr. 6.4.

  (2) J. verSTappen, Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, Brussel, Larcier, p. 63, nr. 137 : 
“Door de vestiging van het recht van erfpacht of van opstal zal het K.I. voortaan 
belastbaar zijn in hoofde van de erfpachter of opstalhouder (artikel 11 WIB 1992). Deze 
personen zullen schuldenaar zijn van de O.V. (artikel 251 WIB 1992)”.
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De woorden “of een bewoner” werden ingevoegd bij artikel 2 van de wet 
van 21 mei 1996 houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het 
openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening.

Deze wetswijziging heeft voor gevolg dat voortaan ook aan de vrij-
stellingsvoorwaarden is voldaan wanneer niet de belastingplichtige 
eigenaar zelf, doch de bewoner van het pand het onroerend goed zonder 
winstoogmerk bestemt voor de gestelde dienstverleningen of weldadig-
heidsinstellingen  (1). 

5. In casu heeft een VZW-erfpachter als belastingplichtige en “bewoner” 
het litigieus onroerend goed bestemt voor een activiteit in de gehandi-
captensector.

De vrijstellingsvoorwaarden gesteld in artikel 12, § 1, van het WIB92 
dienden bijgevolg louter beoordeeld te worden in hoofde van eiseres als 
belastingplichtige en bewoner van het pand.

Het bestreden arrest is vooreerst niet naar recht verantwoord omdat 
het in casu deze vrijstellingsvoorwaarden tevens beoordeeld heeft in 
hoofde van de eigenaar van het goed, ofschoon deze niet de hoedanigheid 
had van belastingplichtige, noch deze van bewoner.

Kennelijk hebben de appelrechters de voormelde regel uit het oog 
verloren dat in geval van erfpacht het niet de eigenaar doch de erfpachter 
is die als belastingplichtige de onroerende voorheffing verschuldigd is.

6. In de Omzendbrief FB/VLABEL/2007 “vrijstelling van onroerende voor-
heffing voor onroerende goederen bestemd voor onderwijs” uitgaande van 
de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, wordt de voorwaarde 
“ontbreken van winstbejag” onder nr. 4.1. als volgt omschreven : “Aan de 
voorwaarde van het ontbreken van winstbejag is voldaan zelfs wanneer  
de belastingplichtige een (financieel) voordeel uit zijn onroerende 
goederen behaalt, op voorwaarde dat hij het bewijs levert dat dit voor-
deel werkelijk en uitsluitend gebruikt wordt voor de instandhouding 
en de uitbreiding van het onderwijs en dat de ontvangen sommen geen 
verdoken winst uitmaken. Deze voorwaarde impliceert dus dat de belas-
tingplichtige geen winsten aan bestuurders, personeelsleden, aandeelhou-
ders enz. mag uitkeren, als hij van een vrijstelling wil blijven genieten”. 

De eventueel behaalde winsten moeten dus terugvloeien naar de onder-
wijs c.q. liefdadigheidsactiviteiten. 

De rechtspraak vereist terecht niet dat de “winst” wordt besteed 
aan het onroerend goed, waarvoor men vrijstelling geniet van onroe-
rende voorheffing. Ze mag ook worden besteed aan andere onroerende 
goederen van de VZW die ook worden aangewend voor de liefdadigheids-
activiteit  (2). 

  (1) Verslag namens de commissie voor de financiën en voor de economische aangele-
genheden bij het wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-
confessionele gemeenschap, Parl. St. Senaat, zitting 1995-1996, 1-20/3, p. 4.

  (2) Cass. 6 maart 1987, AC 1986-1987, nr. 405 ; Antwerpen, 8 mei 2007, Fisc. Koer. 2007, 
582, met noot L. keLL ; Gent, 7 april 2009, Fisc. Koerier 2009, 585, met noot W. Defoor 
(589) : “dat de aangelegde reserves worden gebruikt om andere onroerende goederen met 
eenzelfde filantropische bestemming in stand te houden of te onderhouden, kan geen 
beletsel zijn om de vrijstelling te verlenen” ; in dezelfde zin E. gaiLLy, Belastingrecht 
voor VZW’s, Brussel, Licap, 1998, 95, nr. 133.
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6. Het bestreden arrest is tevens niet naar recht verantwoord omdat 
het uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat de voordelen volledig en 
uitsluitend dienen te worden geïnvesteerd in het onroerend goed, waar-
voor de vrijstelling van onroerende voorheffing wordt gevraagd en op die 
grond oordeelt dat deze niet mogen besteed worden aan de uitbreiding en 
instandhouding van het liefdadigheidswerk op een andere locatie. 

Eiseres argumenteert terecht dat de appelrechters aldus aan de arti-
kelen 12, § 1 en 253, 1o WIB92 een voorwaarde toevoegen welke deze bepa-
lingen niet bevatten.

Het middel, dat schending van deze bepalingen aanvoert, komt mij dan 
ook gegrond voor.

BeSLuiT : Vernietiging.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 2 november 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 april 2012 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

Ontvankelijkheid van het middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Middel

4. Krachtens artikel 11 WIB92 zijn de onroerende inkomsten als 
omschreven in artikel 7, § 1, 1o en 2o, van dat wetboek, naar het geval, 
belastbaar ten name van de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder 
of vruchtgebruiker van het goed.

Krachtens artikel 251 WIB92 is de onroerende voorheffing verschuldigd 
door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker 
van de belastbare goederen, volgens de regels bepaald door de Koning.

Krachtens artikel 9 Erfpachtwet draagt de erfpachter alle belas-
tingen, welke op het erf gelegd zijn, hetzij de gewone, hetzij de buiten-
gewone, hetzij jaarlijkse, hetzij zij die slechts eenmaal moeten worden 
betaald.

Hieruit volgt dat de erfpachter de belastingplichtige is voor de 
onroerende voorheffing die geheven wordt op het door hem in erfpacht 
gehouden goed.
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5. Krachtens artikel 253, eerste lid, 1o, WIB92, zoals van toepassing in 
het Vlaams Gewest, wordt van de onroerende voorheffing het kadas-
traal inkomen vrijgesteld van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende 
goederen of delen van onroerende goederen.

Krachtens artikel 12, § 1, WIB92 is het kadastraal inkomen vrijgesteld 
van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een 
belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd 
voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige 
morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospi-
talen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen 
of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstel-
lingen.

Hieruit volgt dat voor deze vrijstelling van de onroerende voorheffing 
enkel vereist is dat een belastingplichtige of een bewoner het onroe-
rend goed zonder winstoogmerk heeft bestemd tot een doel bepaald in 
artikel 12, § 1, WIB92.

6. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerster een aanslag vestigde op naam van de eiseres voor het 

onroerend goed gelegen te Lovendegem, Molendreef 16 ;
— de aanslag op haar naam werd gevestigd omwille van haar hoedanig-

heid van erfpachter ;
— het niet ter betwisting staat dat de eiseres het goed heeft bestemd 

voor een van de doeleinden bepaald in artikel 12, § 1, WIB92.
7. De appelrechters oordelen dat :
— de afwezigheid van winstoogmerk onderzocht moet worden zowel in 

hoofde van de eigenaar als in hoofde van de eiseres als erfpachter ;
— niet blijkt dat de canon die de eiseres voor de erfpacht betaalt, de 

bestemming van het onroerend goed waarvoor zij de vrijstelling vraagt, 
ten goede komt of nog in welke mate ;

— nergens uit af te leiden valt wat de uiteindelijke bestemming van de 
erfpachtvergoeding is.

8. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres geen 
aanspraak kan maken op de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 12, § 1, 
WIB92 omdat er geen afwezigheid van winstoogmerk is in hoofde van de 
eigenaar, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.
9. Het behalen van een voordeel uit het onroerend goed staat de vrij-

stelling niet in de weg, op voorwaarde dat de belastingplichtige het 
bewijs levert dat dit voordeel werkelijk en uitsluitend gebruikt werd 
voor de instandhouding en de uitbreiding van de activiteiten die verband 
houden met het weldadigheidsdoel bedoeld in artikel 12, § 1, WIB92.

Het vereiste dat het behaalde voordeel wordt aangewend voor de instand-
houding en de uitbreiding van activiteiten die verband houden met het lief-
dadigheidsdoel, houdt niet in dat het voordeel moet worden besteed aan het 
onroerend goed waaruit het voordeel wordt behaald. Het houdt evenmin 
in dat het voordeel niet mag worden besteed aan de instandhouding en de 
uitbreiding van activiteiten die verband houden met het  liefdadigheidsdoel 
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op andere locaties dan het onroerend goed waaruit het voordeel wordt 
gehaald.

10. De appelrechters oordelen dat :
— niet blijkt dat het Masterplan van 2001 waarvoor de eiseres haar 

winst zou hebben aangewend, betrekking heeft op het onroerend goed ;
— de investering door de eiseres van de winst voortkomend uit het 

onroerend goed “dat thans besproken wordt in andere onroerende 
goederen” niet kan beschouwd worden als aangewend voor de instand-
houding en uitbreiding van het doel waarvoor het goed wordt aange-
wend.

11. De appelrechters die oordelen dat de eiseres geen aanspraak kan maken 
op de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 12, § 1, WIB 92, omdat de eiseres de 
voordelen die zij als erfpachter uit het onroerend goed heeft verkregen niet 
volledig en uitsluitend heeft geïnvesteerd in dat goed, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.

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

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

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

19 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer van 
Eeckhoutte.

N° 543

1o kamer — 19 oktober 2012
(C.11.0375.N)

gemeenTe- provincie- en pLaaTSeLijke BeLaSTingen. — 
gemeenTeBeLaSTingen. — STaD anTwerpen. — BeLaSTing op veSTi-
gingen van ZeLfSTanDige onDernemerS en BeDrijven. — Beoefenaar van een 
vrij Beroep. — Begrip.

Is te beschouwen als beoefenaar van een vrij beroep in de zin van artikel 2 
van het Belastingreglement van de stad Antwerpen houdende een stedelijke 
belasting op vestigingen van zelfstandige ondernemers en bedrijven 2006, de 
associatie waarin een advocaat zijn volledige beroepsactiviteiten heeft inge-
bracht en zijn beroep uitsluitend uitoefent voor rekening van de associatie. 
(Art. 2 Belastingreglement Stad Antwerpen 15 september 2003)

(STaD anTwerpen T. v.)
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arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 7 december 2010.

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

1. Artikel 2 van het Belastingreglement van de stad Antwerpen 
houdende een stedelijke belasting op vestigingen van zelfstandige onder-
nemers en bedrijven 2006 bepaalt dat de belasting verschuldigd is door 
“elke beoefenaar van een vrij beroep”.

2. De appelrechters stellen vast dat de verweerster haar volledige 
beroepsactiviteiten heeft ingebracht in een associatie en haar beroep 
uitsluitend uitoefent voor rekening van deze associatie.

3. De appelrechters die op grond van deze vaststellingen oordelen dat 
niet de verweerster, maar de associatie te beschouwen is als beoefenaar 
van een vrij beroep in de zin van artikel 2, verantwoorden hun beslissing 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

19 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer 
Huber (bij de balie te Antwerpen).

N° 544

1o kamer — 19 oktober 2012
(F.11.0063.N)

inkomSTenBeLaSTingen. — aanSLagproceDure. — aLLerLei. — 
BeroepSgeheim. — BeSLiSSing van De TuchToverheiD. —  verhaaLSmogeLijkheiD.

Het WIB92 voorziet niet in een mogelijkheid van verhaal tegen de beslissing 
van de tuchtoverheid die oordeelt of, en gebeurlijk in welke mate, de vraag 
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om inlichtingen of de overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar 
is met het eerbiedigen van het beroepsgeheim ; het oordeel van de tucht-
overheid kan bijgevolg niet worden aangevochten voor de fiscale rechter  (1). 
(Art. 334 WIB92)

(BeLgiSche STaaT, miniSTer van financiën T. B. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige zaak betreft de problematiek van het beroepsgeheim 
van de advocaten, inzonderheid de vraag of een advocaat in het kader 
van een fiscaal onderzoek van zijn boeken, het recht heeft om de identit-
eitsgegevens van zijn cliënten te verbergen voor de fiscus.

In casu had de stafhouder van de balie, met toepassing van artikel 
334 WIB92 beslist dat de tweede verweerster in cassatie de documenten 
waarvan de fiscus de voorlegging had gevraagd, enkel mocht voorleggen 
mits het onleesbaar maken van de identiteit van de betrokken cliënten.

De fiscus heeft deze beslissing aangevochten voor de fiscale rechter. 
De rechtbank van eerste aanleg te Brugge oordeelde in deze zaak in 

een vonnis van 27 april 2009 dat de betrokken advocaat de identiteit van 
de betrokken cliënten niet onleesbaar mocht maken  (2). 

In graad van hoger beroep kwam het hof van beroep te Gent in het 
bestreden arrest van 15 juni 2010 tot het tegenovergestelde besluit  (3).

De Belgische Staat komt op tegen deze beslissing met twee middelen.
2. Het eerste onderdeel van het eerste middel voert aan dat het best-

reden arrest de beslissing van de stafhouder om de fiscus geen toegang 
te verlenen tot de persoonsgegevens van de cliënten van de betrokken 
advocaat, ten onrechte weigerde te onderwerpen aan de wettigheidscon-
trole waarin artikel 159 GW voorziet, terwijl de eerste rechter dat wel 
had gedaan.

De eiser houdt voor dat de beslissing van de stafhouder met toepassing 
van artikel 334 WIB92, een administratieve rechtshandeling is. De 
stafhouder handelt, volgens de administratie, in die context, niet in zijn 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van een overheid verbonden aan de 
rechterlijke macht.

3. Het onderdeel faalt naar recht. Als de stafhouder uitgenodigd wordt 
om een uitspraak te doen over de omvang van het beroepsgeheim van 
de advocaat, doet hij dat als één van de actoren binnen de rechterlijke 
macht en niet als orgaan van de uitvoerende macht.

Wanneer de administratie van mening is dat de gegevens niet door 
het beroepsgeheim worden beschermd en de beroepsbeoefenaar het 
tegendeel beweert, moet de administratie zich immers tot de tuchtover-
heid wenden. Deze tuchtoverheid zal oordelen dat de gegevens onder 
het beroepsgeheim vallen of dat het beroepsgeheim niet kan worden 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Rb. Brugge 27 april 2009, Fisc. Koer. 2009, 529.
  (3) Gent 15 juni 2010, RABG 2010, 1244 ; CB, “Advocaat mag cliëntgegevens verborgen 

houden voor fiscus”, Fiscoloog 2011, afl. 1237, 7-10.
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ingeroepen. De administratie moet zich in ieder geval schikken naar de 
beslissing van de tuchtoverheid  (1).

4. Het tweede onderdeel van het eerste middel houdt voor dat de appel-
rechters artikel 159 GW en de artikelen 334 WIB92 alsook de artikelen 
315, 315bis, 316, 320 en 321 WIB92 jo artikel 458 WIB92 schenden door 
slechts een marginale controle uit te oefenen terwijl een volle controle 
of controle met volle rechtsmacht diende te worden uitgeoefend.

Ook dit onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Het WIB92 voorziet niet in een beroepsmogelijkheid ten aanzien van 

de uitspraak van de stafhouder over de vraag naar de omvang van het 
beroepsgeheim. De appelrechters gingen er dan ook terecht van uit dat 
zij geen controle met volle rechtsmacht mochten uitvoeren ten aanzien 
van de beslissing van de stafhouder.

Auteurs Afschrift en Van Hissenhoven stellen dat inzake inkomstenbe-
lastingen er geen enkele inhoudelijke rechterlijke toetsing mogelijk is 
van het oordeel van de stafhouder. Elke rechterlijke controle moet zich 
derhalve beperken tot de formele aspecten van de tussenkomst van de 
stafhouder. Het oordeel van de stafhouder over de grond, met name over 
de verenigbaarheid met het beroepsgeheim, blijft bijgevolg soeverein. 
Er is met andere woorden geen andere vorm van rechterlijke controle 
mogelijk, in tegenstelling tot wat het geval is inzake BTW, waar er geen 
bepaling bestaat die analoog is aan artikel 334 WIB92 en de rechter de 
beslissing van de stafhouder met volle rechtsmacht kan beoordelen  (2).

Het bindend karakter van beslissingen van tuchtoverheden blijkt ook 
uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 november 1962 
houdende hervorming van de inkomstenbelastingen  (3) : “§ 8 voorziet de 
arbitrage van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid telkens als de aang-
ezochte persoon zich wettelijk op het beroepsgeheim beroept om mede-
deling te weigeren, hetzij van bepaalde documenten tijdens een onderzoek 
ten zetel van zijn activiteit, hetzij van zekere mondeling of schriftelijk 
door het personeelslid van de controle gevraagde inlichtingen.

De tuchtoverheid van het gebied (bijv. de stafhouder) zal in elk bepaald 
geval oordelen of, en eventueel in welke mate, de gevraagde ophel-
deringen verenigbaar zijn met de eerbiediging van het beroepsgeheim 
opgelegd aan de aangezochte persoon”.

5. In het derde onderdeel voert de eiser aan dat het hof van beroep de 
artikelen 144 en 145 GW en artikel 569, 1e lid, 32o Ger.W. heeft geschonden 
door zijn bevoegdheid om met volle rechtsmacht kennis te nemen van 
het geschil niet uit te oefenen.

Het onderdeel faalt naar recht. De beslissing van de stafhouder, als 
bedoeld in artikel 334 WIB92, bindt de justitiële rechter, die de beslissing 
niet vermag te hervormen.

6. In het tweede middel voeren de eisers aan dat de stafhouder niet 
vermag de fiscale procedure buiten werking te stellen door zijn beslissing 
inzake het beroepsgeheim.

  (1) T. afSchrifT, Bewijs in het Fiscaal Recht, Larcier, 2002, 138.
  (2) T. afSchrifT en P. van hiSSenhoven, “Beroepsgeheim en fiscus … bis”, TFR 2010, 915.
  (3) Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 1961-1962, nr. 264, p. 110.
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De artikelen 315, 315bis, 316 en 320 en 321 WIB92 juncto artikel 458 Sw. 
verlenen de administratie bepaalde onderzoeksbevoegdheden. 

Artikel 334 WIB92 dat uitdrukkelijk naar de artikelen 315, eerste en 
tweede lid verwijst, alsook naar de artikelen 315bis, eerste tot derde 
lid, 316 en 322 tot 324, geeft de stafhouder de bevoegdheid om in zekere 
mate afbreuk te doen aan die onderzoeksbevoegdheden met het oog op 
de bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat.

De bevoegdheidstoewijzing aan de stafhouder zou geen zin hebben, 
indien de administratie door de beslissing van de stafhouder te betwisten 
en aan de fiscale rechter ter beoordeling voor te leggen, het veto van de 
stafhouder zou kunnen omzeilen, in die zin dat de door de stafhouder 
gewraakte inlichtingen door het verzet aan de fiscale rechter zouden 
moeten worden voorgelegd en daardoor dus automatisch ook aan de 
fiscus die deze beslissing aanvecht.

Ook dit middel faalt derhalve naar recht.
Het middel stelt dat de stafhouder de gewraakte beslissing niet kon 

nemen zonder het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van de 
machten te schenden. Het gaat daarbij voorbij aan het feit dat de wetgever 
zelf via artikel 334 de stafhouder duidelijk en uitdrukkelijk machtigt om 
afbreuk te doen aan de wettelijke onderzoeksbevoegdheden van de fiscus.

Door zijn beslissing om een doorhaling van gegevens in de boeken van 
de advocaat toe te laten, heeft de stafhouder allicht afbreuk gedaan aan 
de wettelijke onderzoeksmogelijkheden van de fiscus, maar artikel 334 
WIB92 geeft hem daartoe de bevoegdheid. En dus is het eigenlijk niet de 
stafhouder, maar wel de wetgever zelf die afbreuk doet aan de wettelijke 
onderzoeksbevoegdheden van de fiscus.

Door deze beslissing van de stafhouder, na een summiere toetsing, 
zonder meer te onderschrijven, hebben de appelrechters de als geschonden 
aangewezen wetsbepalingen dan ook niet geschonden.

7. Het is overigens opmerkelijk dat de administratieve commentaar bij 
artikel 334 van het WIB92 hetzelfde standpunt inneemt als de thans door 
de belastingadministratie aangevochten beslissing van de appelrechters : 

“Wanneer de tuchtoverheid het standpunt van de aangezochte persoon 
bevestigt, kan de aanslagambtenaar zich daar slechts bij neerleggen ; 
in dergelijk geval behoort hij de belastbare grondslag te bepalen aan de 
hand van de andere navorsings- en bewijsmiddelen die de wet te zijner 
beschikking stelt”  (1).

8. Beide middelen gaan derhalve hoe dan ook uit van de verkeerde juri-
dische veronderstelling als zou de beslissing van de stafhouder kunnen 
worden aangevochten voor de fiscale rechter.

BeSLuiT : Verwerping.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 15 juni 2010.

  (1) Com.IB 92, nr. 334/8, eerste alinea.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 23 april 2012 een conclusie neer-
gelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling 

Beide middelen

1. Artikel 334 WIB92 bepaalt dat wanneer een krachtens de arti-
kelen 315, eerste en tweede lid, 315bis, eerste tot derde lid, 316 en 322 tot 
324 aangezochte persoon het beroepsgeheim doet gelden, de administratie 
om tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid verzoekt, 
opdat deze zou oordelen of, en gebeurlijk in welke mate, de vraag om 
inlichtingen of de overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar is 
met het eerbiedigen van het beroepsgeheim.

2. Het WIB92 voorziet niet in een mogelijkheid van verhaal tegen de 
beslissing van de tuchtoverheid.

3. De beide middelen, die ervan uitgaan dat het oordeel van de tucht-
overheid kan worden aangevochten voor de fiscale rechter, falen naar 
recht.

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

19 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal.

N° 545

1o kamer — 19 oktober 2012
(F.11.0087.N)

inkomSTenBeLaSTingen. — perSonenBeLaSTing. — BeroepSinkom-
STen. — meerwaarDen. — forfaiTaire gronDSLagen van aanLag. — STopZeT-
TingSmeerwaarDen. — BeLaSTBaarheiD.

De omstandigheid dat ten aanzien van een belastingplichtige in het verleden 
toepassing is gemaakt van forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de 
afschrijvingen geacht worden forfaitair verrekend te zijn, heeft niet tot 
gevolg dat de stopzettingsmeerwaarden welke die belastingplichtige heeft 
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gerealiseerd op vaste activa die voorheen voor het uitoefenen van de beroeps-
werkzaamheid werden gebruikt, niet belastbaar zijn  (1). (Artt. 28, eerste 
lid, 1o, en tweede lid, 41, 2o, en 43 WIB92)

(B. e.a. T. aDminiSTraTie Der DirecTe BeLaSTingen e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of de meerwaarden gere-
aliseerd bij de stopzetting van een landbouwbedrijf belastbaar zijn als 
stopzettingsmeerwaarden wanneer de betrokken landbouwer tot dan 
toe louter forfaitair werd belast op grond van de forfaitaire grondslagen 
van aanslag voor de landbouwers die in toepassing van artikel 342, § 1, 
tweede lid van het WIB92 in overleg met de betrokken beroepsgroepe-
ringen werden vastgesteld.

Op 9 november 2004 werd door de eisers, die een landbouwbedrijf exploi-
teren, een landbouwvennootschap opgericht. 

Naar aanleiding hiervan deed de eerste eiser een quasi-inbreng van 
zijn landbouwuitbating (installaties, machines, uitrusting, meubilair en 
rollend materiaal, dieren en voorraad) in de landbouwvennootschap.

De landbouwer die zijn onderneming inbrengt of omvormt tot een 
landbouwvennootschap met fiscale rechtspersoonlijkheid, wordt geacht 
zijn onderneming volledig en definitief te hebben stopgezet. Alle meer-
waarden verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van die 
stopzetting zijn in principe belastbaar krachtens artikel 28, eerste lid, 
1o en tweede lid, WIB92  (2).

Huidige betwisting heeft betrekking op een aanslag van ambtswege in 
de personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 waarbij de vergoeding die 
de eerste eiser had gekregen voor de quasi-inbreng van zijn landbouw-
uitbating in de landbouwvennootschap als een stopzettingsmeerwaarde 
werd belast.

Eerste eiser was van oordeel dat er geen sprake kon zijn van een belast-
bare meerwaarde in zoverre hij voorheen als landbouwer steeds forfai-
tair was belast en er bijgevolg geen afschrijvingen op zijn bedrijfsactiva 
waren aangenomen waardoor de ingebrachte activa niet voldoen aan de 
voorwaarden van belastbaarheid bepaald in de artikelen 28 en 41 WIB92.

Zijn standpunt werd echter niet gevolgd door de gewestelijke directeur, 
noch door de eerste rechter, terwijl ook het bestreden arrest besloot tot 
de belastbaarheid van de stopzettingsmeerwaarde.

2. Luidens artikel 28, eerste lid, 1o WIB92 zijn winst en baten van een 
vorige beroepswerkzaamheid die de verkrijger of de persoon van wie 
hij de rechtsverkrijgende is voorheen heeft uitgeoefend : inkomsten 
die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van 
de volledige en definitieve stopzetting van de onderneming of van de 
uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid en 
voortkomen uit meerwaarden op activa die voor de beroepswerkzaam-
heden zijn gebruikt. 

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
  (2) Comm. W.I.B., 46/62.
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Luidens artikel 28, tweede lid WIB92 is dit artikel eveneens van toepas-
sing wanneer één of meer bedrijfsafdelingen of takken van werkzaam-
heid gedurende het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid volledig en 
definitief worden stopgezet. 

Volgens artikel 41 van dat wetboek worden, voor de toepassing van 
artikel 28 WIB92, geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid te worden gebruikt :

1o de vaste activa die in het kader van die werkzaamheid zijn aange-
schaft of vervaardigd en als activabestanddeel zijn geboekt ;

2o de vaste activa of gedeelten ervan waarvoor fiscaal afschrijvingen of 
waardeverminderingen zijn aangenomen.

Luidens artikel 43 van datzelfde wetboek is de verwezenlijkte meer-
waarde gelijk 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.

3. Zoals het bestreden arrest terecht vaststelde, geldt het in artikel 41, 
1o, WIB92 bedoelde criterium “geboekt als activabestanddeel” alleen voor 
belastingplichtigen die een boekhouding voeren waarin de beroepsmatig 
gebruikte activa normaliter als actiefbestanddeel worden geboekt.

In zoverre eerste eiser geen boekhouding voerde, geldt ten aanzien van 
hem derhalve uitsluitend het in artikel 41, 2o, WIB92 bedoelde criterium : 
activa worden geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
te worden gebruikt wanneer voor deze activa fiscale afschrijvingen of 
waardeverminderingen zijn aangenomen.

4. Het in artikel 41, 2o, WIB92 bedoelde criterium, behoeft een ruime 
interpretatie in die zin dat het van toepassing is op alle bedrijfsactiva 
met een beperkte levensduur, die uit hun aard onderhevig zijn aan slij-
tage zodat hun gebruik noodzakelijk gepaard gaat met een waarde daling.

Deze activa worden geacht voor het uitoefenen van de beroepswerk-
zaamheid te zijn gebruikt, zodra hun waardedaling het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een fiscale verrekening, ongeacht de wijze waarop deze 
waardedaling fiscaal tot uitdrukking wordt gebracht.

5. Overeenkomstig artikel 342, § 1, WIB92, worden, bij gebreke van 
bewijskrachtige gegevens, geleverd door de belanghebbenden, hetzij door 
de administratie, de in artikel 23, § 1, 1o en 2o vermelde winst of baten 
voor elke belastingplichtige bepaald naar de normale winst of baten van 
ten minst drie soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, 
volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de omzet, van het 
aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de huurwaarde 
van in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige inlich-
tingen. De administratie kan te dien einde, in overleg met de betrokken 
beroepsgroeperingen, forfaitaire grondslagen van aanslag vaststellen

Artikel 342, § 1, WIB92, voorziet uitdrukkelijk dat de administratie, 
naast het aangewende kapitaal, de omzet, het aantal werklieden, de 
benuttigde drijfkracht en de huurwaarde van in bedrijf genomen gronden, 
ook rekening kan houden met “alle andere nuttige inlichtingen”.
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Het gegeven dat bedrijfsactiva ingevolge hun gebruik onderhevig 
zijn aan slijtage en bijgevolg stelselmatig een waardedaling ondergaan 
betreft ongetwijfeld een “nuttige inlichting” waarmee de administratie 
effectief rekening houdt bij het bepalen van de forfaitaire grondslagen 
van aanslag.

Een waardedaling van bedrijfsactiva vormt immers een kostencompo-
nent die drukt op de winst van de belastingplichtige waarmee rekening 
moet worden gehouden met het oog op een correcte vaststelling van de 
forfaitaire grondslag.

Zoals verweerders argumenteren in hun memorie van antwoord, kan 
derhalve redelijkerwijze worden aangenomen dat de afschrijvingen of 
waardeverminderingen op bedrijfsactiva in de forfaitaire grondslagen 
van aanslag zijn verrekend.

Het loutere feit dat niet wordt gedetailleerd met welke afschrijvingen 
precies rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de forfaitaire 
grondslagen van aanslag en dat het om gemiddelden gaat, is eigen aan de 
techniek van het forfait en neemt niet weg dat er wel degelijk afschrij-
vingen zijn begrepen in de forfaitaire grondslagen van aanslag.

6. Eerste eiser was, met toepassing van artikel 342, § l, WIB92, door 
verweerders steeds belast op grond van de forfaitaire grondslagen van 
aanslag die gelden voor de landbouwers.

Ook de bedrijfsactiva van een landbouwuitbating zijn ingevolge hun 
gebruik onderhevig aan waardedalingen.

Het spreekt bijgevolg voor zich dat bij het bepalen van de forfai-
taire grondslagen van aanslag voor de landbouwers, ook rekening werd 
gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen op de investe-
ringsgoederen waarvan landbouwers normalerwijze gebruik maken bij 
de exploitatie van hun landbouwbedrijf.

Ingevolge deze “fiscale verrekening” kan er sprake zijn van “vaste 
activa of gedeelten ervan waarvoor fiscaal afschrijvingen of waardever-
minderingen zijn aangenomen” in de zin van artikel 41, 2o, WIB92, zodat 
de bedrijfsactiva van een landbouwbedrijf effectief geacht kunnen worden 
te zijn gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Nu er aldus sprake was van fiscaal “aangenomen” afschrijvingen of 
waardeverminderingen op activa in de zin van artikel 41, 2o, WIB92, was 
voldaan aan de voorwaarde voor de belastbaarheid van de stopzettings-
meerwaarden verwezenlijkt op de vaste activa die eerste eiser in de 
landbouwvennootschap heeft ingebracht.

7. De beslissing van het bestreden arrest dat “ook bij de landbouwers 
die volgens forfaitaire grondslagen van aanslag worden belast, de meer-
waarden die worden verwezenlijkt bij inbreng van vaste activa in een 
landbouwvennootschap belastbaar zijn volgens het eigen aanslagstelsel 
van die meerwaarden” is bijgevolg naar recht verantwoord  (1).

In zoverre het middel aanvoert dat de toepassing van de forfaitaire 
grondslagen van aanslag, overeenkomstig artikel 342, § 1, WIB92, de 

  (1) P. 9, derde alinea ; zie ook Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 30 januari 1995, nr. 152, 
p. 16289, Vr. nr. 1401 van de Heer De cLippeLe.
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belastbaarheid uitsluit van de meerwaarden, gerealiseerd bij de stopzet-
ting van een beroepswerkzaamheid, faalt het derhalve naar recht.

8. Volgens het middel kan aan de hand van de forfaitaire grondslagen 
de verwezenlijkte meerwaarde niet in concreto worden berekend zoals 
bepaald in artikel 43 WIB92. Men kan immers niet achterhalen met 
welke afschrijvingen rekening werd gehouden bij de vaststelling van de 
forfaitaire grondslagen.

In tegenstelling tot wat het middel stelt, is het niet volstrekt onmo-
gelijk om een bedrag te kleven op de afschrijvingen waarmee rekening 
werd gehouden bij het vaststellen van de forfaitaire grondslagen van 
aanslag :

“Wanneer men (bij toepassing van de forfaitaire grondslagen van 
aanslag) de afschrijving van sommige vaste activa van een landbouwer 
dient te evalueren, moet men letten op de eigen elementen en bijzonder-
heden van elk geval, en inzonderheid op de aanschaffingswaarde van de 
desbetreffende vaste activa en op het afschrijvingspercentage dat er in 
het algemeen wordt op toegepast. Dergelijke evaluatie moet zoveel als 
mogelijk in gemeen overleg tussen de aanslagambtenaar en de belas-
tingplichtige worden uitgevoerd. Bij gebrek aan akkoord is de aanslag-
ambtenaar ertoe gehouden een redelijke raming te doen”  (1).

In zoverre het middel aanvoert dat de toepassing, overeenkomstig 
artikel 342, § 1, WIB92, van de forfaitaire grondslagen van aanslag uitsluit 
dat de meerwaarde, gerealiseerd bij de stopzetting van een beroepswerk-
zaamheid, in concreto kan worden becijferd, faalt het eveneens naar recht.

9. Uit het bestreden arrest blijkt dat de taxatieambtenaar op basis van 
het schattingsverslag, opgemaakt door de bedrijfsrevisor naar aanlei-
ding van de inbreng van de eenmanszaak van eerste eiser in de landbouw-
vennootschap, initieel een stopzettingsmeerwaarde had weerhouden van 
595.048,93 €  (2), welk bedrag, in gemeen overleg met de raadsman van 
eiseres, uiteindelijk werd herleid tot 291.160,85 €  (3).

Het bestreden arrest bevestigt voorts uitdrukkelijk dat er geen betwis-
ting meer bestaat tussen partijen omtrent het bedrag van de stopzet-
tingsmeerwaarde  (4).

In zoverre het middel aanvoert dat de meerwaarde gerealiseerd bij de 
stopzetting van een landbouwbedrijf niet kan worden berekend wanneer 
het landbouwbedrijf werd belast op grond van de forfaitaire grondslagen 
van aanslag voor de landbouwers, is het derhalve in strijd met de vast-
stellingen in het bestreden arrest dat deze meerwaarde, in overleg met 
de raadsman van eerste eiser, wel in concreto was berekend, en meer 
bepaald op 291.160,85€ was begroot, en dat hieromtrent geen betwisting 
meer bestond.

Het middel mist op dit punt dan ook feitelijke grondslag.
BeSLuiT : Verwerping.

  (1) Vr. en Antw., Kamer, 1994-1995, 30 januari 1995, nr. 152, p. 16289, Vr. nr. 1401 van de 
Heer De cLippeLe.

  (2) Arrest, p. 3, laatste alinea ; p. 7, laatste alinea.
  (3) Arrest, p. 4, tweede alinea en p. 8, eerste alinea.
  (4) P. 8, eerste alinea.
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arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 11 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 23 april 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

1. Volgens artikel 28, eerste lid, 1o, WIB92 zijn winsten en baten van een 
vorige beroepswerkzaamheid die de verkrijger of de persoon van wie hij de 
rechtsverkrijgende is voorheen heeft uitgeoefend : inkomsten die worden 
verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van de volledige 
en definitieve stopzetting van de onderneming of van de uitoefening van 
een vrij beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid en voortkomen uit 
meerwaarden op activa die voor de beroepswerkzaamheden zijn gebruikt.

Volgens artikel 28, tweede lid, WIB92 is dit artikel eveneens van toepas-
sing wanneer één of meer bedrijfsafdelingen of takken van werkzaam-
heid gedurende het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid volledig en 
definitief worden stopgezet.

Artikel 41, 2o, WIB92 bepaalt dat voor de toepassing van artikel 28 
worden geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te 
worden gebruikt : de vaste activa of gedeelten ervan waarvoor fiscale 
afschrijvingen of waardeverminderingen zijn aangenomen.

Volgens artikel 43 WIB92 is de verwezenlijkte meerwaarde gelijk 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.

2. De omstandigheid dat ten aanzien van een belastingplichtige in het 
verleden overeenkomstig artikel 342, § 1, WIB92 toepassing is gemaakt 
van forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen geacht 
worden forfaitair verrekend te zijn, heeft niet tot gevolg dat de stopzet-
tingsmeerwaarden als bedoeld in artikel 28, eerste lid, 1o, en tweede lid, 
WIB92, welke die belastingplichtige heeft gerealiseerd op vaste activa 
die voorheen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid werden 
gebruikt, niet belastbaar zijn.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat de toepassing van forfaitaire 
grondslagen van aanslag naderhand elke belasting van verwezenlijkte 
stopzettingsmeerwaarden op bedrijfsgoederen uitsluit, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof, 
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer De Bruyn.

N° 546

1o kamer — 19 oktober 2012
(F.11.0088.N)

1o inkomSTenBeLaSTingen. — voorheffingen en BeLaSTing-
kreDieT. — onroerenDe voorheffing. — vrijSTeLLing. — BeSTemming voor 
weLDaDigheiDSinSTeLLingen. — ToepaSSingSvoorwaarDen. — afweZigheiD 
van winSToogmerk. — BeoorDeLing.

2o inkomSTenBeLaSTingen. — voorheffingen en BeLaSTing-
kreDieT. — onroerenDe voorheffing. — vrijSTeLLing. — BeSTemming voor 
weLDaDigheiDSinSTeLLingen. — ToepaSSingSvoorwaarDen. — afweZigheiD 
van winSToogmerk. — verhuurD onroerenD goeD. — impLicaTieS.

1o Voor de in de artikelen 12, § 1 en 253, eerste lid, 1o, van het WIB92 voorziene 
vrijstelling van onroerende voorheffing is vereist dat een belastingplichtige 
of een bewoner het onroerend goed zonder winstoogmerk heeft bestemd tot 
een doel bepaald in artikel 12, § 1, WIB92 ; de afwezigheid van winstoogmerk 
dient steeds te worden beoordeeld in hoofde van diegene die het goed voor 
het specifieke doel aanwendt of bestemt : dit kan, hetzij de belastingplich-
tige, hetzij de bewoner zijn, maar beide voorwaarden, de bestemming tot het 
specifieke doel en de afwezigheid van winstoogmerk, moeten in hoofde van 
dezelfde persoon verenigd zijn  (1). (Artt. 12, § 1, en 253, eerste lid, 1o, WIB92)

2o Wanneer het goed door de eigenaar wordt verhuurd aan de bewoner die het 
goed zonder winstoogmerk aanwendt voor een van de doeleinden bepaald 
in artikel 12, § 1, WIB92, dan vormt de betaling van een huurprijs door de 
bewoner aan de eigenaar geen beletsel voor de toekenning van de vrijstel-
ling van de onroerende voorheffing (2). (Artt. 12, § 1, en 253, eerste lid, 1o, 
WIB92)

(raman n.v. e.a. T. vLaamS geweST)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Eisers maken in deze zaak voor de aanslagjaren 2001 en 2002 
aanspraak op de vrijstelling van onroerende voorheffing gezien hun drie 
te Evergem gelegen panden werden aangewend voor een bejaardentehuis 
door hun huurder, de VZW Hof Ter Linden.

  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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Het bestreden arrest oordeelde dat in casu niet was voldaan aan de in 
de artikelen 12, § 1 en 253, 1o WIB92 gestelde vrijstellingsvoorwaarden nu 
de afwezigheid van winstoogmerk in hoofde van eisers niet werd aange-
toond.

2. De eisers voeren in hun enig middel tot cassatie schending aan van :
— de artikelen 149 en 170 van de Grondwet,
— het algemeen rechtsbeginsel luidens welk een heldere wet geen 

interpretatie behoeft,
— artikel 253, 1o, van het WIB92 iuncto artikel 12 van datzelfde wetboek.

4. Ten gronde.
Krachtens artikel 251 van het WIB92 is de onroerende voorheffing 

verschuldigd door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker van de belastbare goederen, volgens de regels bepaald 
door de Koning. 

Artikel 253, eerste lid, 1o, van het WIB92 bepaalt dat het kadastraal 
inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen 
van onroerende goederen van de onroerende voorheffing worden vrijge-
steld. 

Artikel 12, § 1 van het WIB92, zoals in casu toepasselijk, luidt als volgt :
“Vrijgesteld is het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of 

delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner 
zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een 
eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, 
voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, 
vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soort-
gelijke weldadigheidsinstellingen”.

De woorden “of een bewoner” werden ingevoegd bij artikel 2 van de wet 
van 21 mei 1996 houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het 
openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening.

Deze wetswijziging heeft voor gevolg dat voortaan ook aan de vrij-
stellingsvoorwaarden is voldaan wanneer niet de belastingplichtige 
eigenaar zelf, doch de bewoner van het pand het onroerend goed zonder 
winstoogmerk bestemt voor de gestelde dienstverleningen of weldadig-
heidsinstellingen  (1).

De wettekst kan dan ook niet in die zin worden geïnterpreteerd, zoals 
eisers in cassatie vooropstellen, dat aan de gestelde vrijstellingsvoor-
waarden is voldaan van zodra hetzij de belastingplichtige, hetzij de 
bewoner, handelt zonder winstoogmerk.

Artikel 12, § 1, van het WIB92 vereist dat, naast de bestemmingsvoor-
waarde, aan twee bijkomende voorwaarden is voldaan :

(1) de eigenaar, natuurlijke persoon, mag geen huur ontvangen, het 
goed moet onproductief zijn ;

  (1) Verslag namens de commissie voor de financiën en voor de economische aangele-
genheden bij het wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-
confessionele gemeenschap, Parl. St. Senaat, zitting 1995-1996, 1-20/3, p. 4.
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(2) diegene die het onroerend goed betrekt, mag geen winstgevend doel 
nastreven  (1).

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 mei 1996 blijkt 
dat de bedoeling was dat er noch in hoofde van de belastingplichtige, 
noch in hoofde van de bewoner winstoogmerk zou zijn  (2).

Dit blijkt ook het standpunt te zijn van de meerderheid van de auteurs  (3). 
De door de eisers in hun toelichting bij het enig middel vermelde 

verwijzingen naar parlementaire stukken, doen aan het voorgaande 
geen afbreuk. Zoals de eisers in hun toelichting zelf aangeven, bepaalt 
de uiteindelijke tekst van artikel 12, § 1, van het WIB92 dat de onroe-
rende goederen zonder winstoogmerk moeten worden bestemd, en niet, zoals 
aanvankelijk door de senaatscommissie was aangenomen, dat de onroe-
rende goederen bovendien geen inkomsten mogen opbrengen. 

Het loutere feit dat de aanwending van een onroerend goed voordelen 
of winst oplevert, sluit haar vrijstelling van onroerende voorheffing 
inderdaad niet uit. Aanvaard wordt dat geen sprake is van een winstoog-
merk wanneer de voordelen die worden behaald, worden aangewend voor 
de instandhouding of de uitbreiding van een bestemming als bedoeld in 
artikel 253, 1o, van het WIB92  (4). 

Het onroerende goed mag dus inkomsten opbrengen, maar of in dat 
geval nog een vrijstelling van onroerende voorheffing geldt, hangt af 
van de bestemming die aan die inkomsten wordt gegeven.

Het standpunt van eisers gaat hoe dan ook uit van een verkeerde 
rechtsopvatting, waardoor het faalt naar recht.

5. In zoverre de eisers een motiveringsgebrek aanvoeren, is hun grief 
afgeleid uit een verkeerde invulling van artikel 12, § 1, van het WIB92. 

De beslissingen van het hof van beroep dat de eisers geen afwezigheid 
van winstoogmerk aantonen zoals is vereist door artikel 12, § 1, van het 
WIB92 verantwoorden immers op zich de afwijzing van de vorderingen 
van de eisers. Gelet op die beslissingen diende het hof van beroep m.a.w. 
de afwezigheid van winstoogmerk bij de huurder van de onroerende 
goederen niet meer te onderzoeken.

Het aangevoerde motiveringsgebrek mist dan ook feitelijke grondslag. 
6. Het beginsel “een heldere wet behoeft geen interpretatie” — in het 

Latijn interpretatio legis cessat in claris — is, anders dan de eisers voor-
houden, geen algemeen rechtsbeginsel. Het gaat om een loutere rechts-
spreuk, waarvan de schending niet voor uw Hof kan worden ingeroepen.

  (1) Verslag namens de commissie voor de financiën en voor de economische aange-
legenheden bij het wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de 
niet-confessionele gemeenschap, Parl. St. Senaat, zitting 1995-1996, 1-20/3, p. 4 en p. 12.

  (2) Verslag namens de commissie voor de financiën en voor de economische aangele-
genheden bij het wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-
confessionele gemeenschap, Parl. St. Senaat, zitting 1995-1996, 1-20/3, p. 6 en 17.

  (3) Cfr. D. DeSchrijver, in R. DeBLauwe en B. peeTerS (eds), Fiscaliteit van de Liefda-
digheid — Belasting, vrijgevigheid en vrijwilligheid, Gent, Larcier, 2002, nr. 1131, p. 319 ; 
E. gaiLLy La fiscalité des ASBL , Brussel, Licap, 1997, nr. 132 ; M. DavagLe, Memento des 
ASBL, Antwerpen, Kluwer, 2007, nrs. 52-62, p. 687.

  (4) Zie L. keLL, noot onder Hof van beroep Antwerpen 8 mei 2007, Fisc. Koer. 2007, 582 ; 
W. Defoor, noot onder Hof van beroep Gent 7 april 2009, Fisc. Koer. 2009, 588.
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In de mate dat het middel schending aanvoert van het voornoemde 
beginsel, is het dan ook niet ontvankelijk.

BeSLuiT : Verwerping.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep 
te Gent van 29 september 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

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

Middel

4. Krachtens artikel 253, eerste lid, 1o, WIB92, zoals van toepassing in 
het Vlaams Gewest, wordt van de onroerende voorheffing het kadas-
traal inkomen vrijgesteld van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende 
goederen of delen van onroerende goederen.

Krachtens artikel 12, § 1, WIB92 is het kadastraal inkomen vrijgesteld 
van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een 
belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd 
voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige 
morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospi-
talen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen 
of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstel-
lingen.

Hieruit volgt dat voor deze vrijstelling van de onroerende voorheffing 
vereist is dat een belastingplichtige of een bewoner het onroerend goed 
zonder winstoogmerk heeft bestemd tot een doel bepaald in artikel 12, 
§ 1, WIB92.

De afwezigheid van winstoogmerk dient steeds beoordeeld te worden 
in hoofde van diegene die het goed voor het vermelde specifieke doel 
aanwendt of bestemt. Dit kan, hetzij, de belastingplichtige, hetzij de 
bewoner zijn, maar beide voorwaarden, de bestemming tot het speci-
fieke doel en de afwezigheid van winstoogmerk, moeten in hoofde van 
dezelfde persoon verenigd zijn.

Wanneer het goed door de eigenaar wordt verhuurd aan de bewoner 
die het goed zonder winstoogmerk aanwendt voor een van de doeleinden 
bepaald in artikel 12, § 1, WIB92, dan vormt de betaling van een huurprijs 
door de bewoner aan de eigenaar geen beletsel voor de toekenning van de 
vrijstelling van de onroerende voorheffing.
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5. De appelrechters oordelen dat :
— het woord “of” in de zinsnede “die een belastingplichtige of een 

bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd” “als cumulatief” moet 
worden geïnterpreteerd ;

 — “het met andere woorden volstaat dat de belastingplichtige dan wel 
de bewoner niet zouden voldoen aan de voorwaarde van afwezigheid van 
winstoogmerk opdat de vrijstelling zou geweigerd worden”.

Zij weigeren de vrijstelling om de enkele reden dat er in hoofde van de 
eisers in hun hoedanigheid van belastingplichtige eigenaars geen afwe-
zigheid van winstoogmerk is.

6. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eisers geen 
aanspraak kunnen maken op de vrijstelling van onroerende voorheffing, 
schenden de artikelen 253, eerste lid, 1o, WIB92 en artikel 12, § 1, WIB92. 

Het middel is in zoverre gegrond.

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

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

rechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

19 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer March (bij de balie te Antwerpen) en de 
heer Van Eeckhoutte.

N° 547

1o kamer — 19 oktober 2012
(F.11.0101.N)

inkomSTenBeLaSTingen. — aanSLagproceDure. — SancTieS. 
verhogingen. aDminiSTraTieve BoeTen. STraffen. — BeLaSTingverhogingen. 
— BerichT. — moTiveringSverpLichTing.

Artikel 109 van de wet van 4 aug. 1986, in werking getreden op 20 aug. 1986, 
dat bepaalt op welke wijze het bericht waarbij de belastingadministratie de 
belastingplichtige een administratieve boete oplegt, dient te worden gemo-
tiveerd, is ook van toepassing op belastingverhogingen  (1). (Art. 109 Wet 
4 aug. 1986 ; Art. 444 WIB92)

(L. e.a. T. BeLgiSche STaaT, miniSTer van financiën)

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. De door de eisers in deze zaak betwiste aanvullende aanslagen in 
de personenbelasting over de aanslagjaren 1983 tot en met 1988 waren 
gesteund op gegevens verkregen na inzage van een gerechtsdossier van 
het Parket te Brugge, waarvan het strafonderzoek uitmondde in een 
veroordeling van eerste eiser wegens fiscale fraude inzake personenbe-
lasting en btw. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. In het tweede middel voeren eisers de schending aan van artikel 109 
van de Wet van 4 aug. 1986 in zoverre het bestreden arrest de motive-
ringsverplichting die in deze bepaling ligt besloten, niet toepaste op de 
belastingverhogingen opgelegd in de litigieuze aanslagen, op grond dat 
“het onbillijk zou zijn de (verweerder) te straffen daar op het ogenblik 
van de vestiging van de aanslagen (deze motiveringsverplichting) wette-
lijk niet was voorzien”.

5. Volgens de tekst van artikel 109 van de Wet van 4 aug. 1986 dient de 
administratie, die een bericht zendt aan een belastingplichtige waarbij 
hem een administratieve boete wordt opgelegd, in dit bericht de feiten 
te vermelden die de overtreding opleveren, samen met de verwijzing 
naar de toepasselijke wettekst en tevens de motieven op te geven die 
hebben gediend om het bedrag van de boete vast te stellen.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een arrest van 18 april 2001 
(nr. 48/2001), op prejudiciële vraag van Uw Hof, dat artikel 109 van de 
Wet van 4 aug. 1986 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt indien 
die bepaling in die zin wordt geïnterpreteerd dat ze niet geldt voor de 
belastingverhogingen als bedoeld in artikel 444 van het WIB92.

Artikel 109 van de Wet van 4 aug. 1986 dient dan ook zo geïnterpreteerd 
te worden dat ook de belastingverhogingen bedoeld in artikel 444 WIB92 
onder de motiveringsplicht vallen voor administratieve sancties, en dit 
vanaf de inwerkingtreding van die wet op 20 aug. 1986, zijnde de dag van 
de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad  (1).

Die regel valt duidelijk af te leiden uit de arresten van Uw Hof van 
8 okt. 2001  (2) en 16 okt. 2009  (3).

Zulks impliceert dat op het ogenblik van de vestiging van de door 
eisers betwiste aanvullende aanslagen op 19 dec. 1990, 26 nov. 1991 en 
18 dec. 1992, de met deze aanslagen opgelegde belastingverhogingen 
onder de toepassing van artikel 109 van de Wet van 4 aug. 1986 vielen.

De appelrechters hebben dan ook niet zonder schending van dit artikel 
kunnen oordelen dat het onbillijk zou zijn de Belgische Staat te straffen 
daar op het ogenblik van de vestiging van de aanslagen dit “wettelijk 
niet was voorzien”.

Het tweede middel komt mij dan ook gegrond voor.
BeSLuiT : Vernietiging in zoverre het bestreden arrest uitspraak doet 

over de opgelegde belastingverhogingen.

  (1) Artikel 116, Wet 4 aug. 1986.
  (2) FJF 2001, nr. 2001/297, p. 885.
  (3) FJF 2010, nr. 2010/45, p. 175.
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arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

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

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 23 april 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

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

Tweede middel

2. Artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 bepaalt : “Telkens 
wanneer een belastingadministratie aan een belastingplichtige een 
bericht zendt, waarbij hem een administratieve boete wordt opge-
legd, vermeldt dit bericht de feiten die de overtreding opleveren en de 
verwijzing naar de toegepaste wet- of verordeningsteksten, en geeft 
de motieven op die gediend hebben om het bedrag van de boete vast te 
stellen.”

Deze bepaling is op grond van artikel 116 van dezelfde wet in werking 
getreden op 20 augustus 1986, de dag van de bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad.

3. Deze bepaling is ook van toepassing op belastingverhogingen.
4. De appelrechters hebben niet zonder schending van deze bepaling 

kunnen oordelen dat de aangekondigde belastingverhogingen moeten 
worden gemotiveerd, maar dat het onbillijk zou zijn de Belgische Staat 
te straffen daar op het ogenblik van de vestiging van de aanslagen dit 
wettelijk niet was voorzien.

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

Dictum

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

belastingverhogingen en de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Laat de beslissing omtrent de andere helft van de kosten over aan de 

feitenrechter.
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19 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Delafonteyne (bij de balie te Brugge) en 
de heer De Bruyn.

N° 548
1o kamer — 19 oktober 2012

(F.11.0122.N)

inkomSTenBeLaSTingen. — vennooTSchapSBeLaSTing. — vaST-
STeLLing van heT BeLaSTBaar neTTo-inkomen. — BeroepSkoSTen. — BeTa-
Lingen aan vennooTSchappen geveSTigD in BeLaSTingparaDijZen.

Vallen onder de bepaling van artikel 54 van het WIB92, de sommen die 
direct of indirect aan in belastingparadijzen gevestigde vennootschappen 
of inrichtingen worden betaald of toegekend, nu de in dit artikel gebezigde 
term “bezoldigingen voor prestaties en diensten” niet alleen geldt voor de 
betaling of toekenning van bezoldigingen aan werknemers, bedrijfsleiders of 
medewerkende echtgenote  (1). (Art. 54 WIB92)

(kgk DiamonDS B.v.B.a. T. BeLgiSche STaaT, miniSTer van financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Verweerster, die handelt in ruwe diamant, had commissies betaald 
aan in Hongkong gevestigde handelsagenten (UNIVERSAL TRADING 
COMPANY en IMPEX TRADING COMAPANY) en deze betalingen afge-
trokken als beroepskosten in de zin van artikel 49 WIB92. 

Deze aftrek werd geweigerd door de administratie op basis van artikel 
54 WIB92 omdat de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen 
in Hongkong aanzienlijk gunstiger zijn dan in België, gezien in hoofde 
van te Hongkong gevestigde vennootschappen de inkomsten van buiten-
landse oorsprong niet aan een gelijkaardige belasting als de Belgische 
vennootschapsbelasting zijn onderworpen.

Voor de aanslagjaren 2002 en 2003 werden dienvolgens lastens eiseres 
aanvullende aanslagen in de vennootschapsbelasting gevestigd.

Het bezwaar van eiseres tegen die aanvullende aanslagen werd bij 
beslissing van 22 maart 2007 door de Gewestelijke Directeur verworpen.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen op 13 april 2007, vorderde de eiseres de vernietiging 
van de directorale beslissing.

Voormelde rechtbank verleende eiseres, bij vonnis van 15 oktober 2008, 
ontheffing van de bestreden aanslagen.

Op het hoger beroep van verweerder tegen dit vonnis, vernietigde het 
bestreden arrest deze beslissing en werd de oorspronkelijke vordering 
van eiseres ongegrond verklaard.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Het bestreden arrest oordeelde dat de aan de buitenlandse vennoot-
schappen toegekende “commissies” vallen onder het begrip “bezoldi-
gingen voor prestaties of diensten” in de zin van artikel 54 WIB92 en dat 
de werkelijkheid van de verschuldigdheid van deze commissies niet door 
verweerster was bewezen.

2. Overeenkomstig artikel 54 WIB92 worden intrest, retributies voor de 
concessie van het gebruik van uitvindingsoctrooien, fabricageprocédés 
en andere dergelijke rechten, of bezoldigingen voor prestaties of dien-
sten, niet als beroepskost aangemerkt indien zij rechtstreeks of onrecht-
streeks worden betaald of toegekend aan een in artikel 227 vermelde 
belastingplichtige of aan een buitenlandse inrichting die krachtens de 
bepalingen van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, niet 
aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen of voor zulke inkomsten 
aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onder-
worpen dan die waaraan die inkomsten in België zijn onderworpen, tenzij 
de belastingplichtige door alle rechtsmiddelen bewijst dat zij verband 
houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de normale 
grenzen niet overschrijden.

3. Het enig middel voert aan dat de “bezoldigingen voor prestaties of 
diensten” bedoeld in voormelde bepaling, zoals commissies, gelet op 
de artikelen 23, § 1, 4o en 30 tot 33bis WIB92, enkel deze zijn die worden 
betaald of toegekend aan werknemers, bedrijfsleiders of medewerkende 
echtgenoten.

Nu het bestreden arrest vaststelde dat de litigieuze commissies werden 
toegekend en betaald aan buitenlandse vennootschappen (UNIVERSAL 
TRADING COMPANY en IMPEX TRADING COMAPANY), en dus niet 
aan werknemers, bedrijfsleiders of medewerkende echtgenoten, kon 
volgens eiseres de aftrek van deze commissies als beroepskost niet 
worden geweigerd op grond van artikel 54 WIB92.

4. Artikel 54 WIB92 betreft een anti-misbruikbepaling die ertoe 
strekt de verschuiving van belastbare materie naar “belastingpara-
dijzen” tegen te gaan, meer bepaald door de aftrek te verwerpen van 
bepaalde beroepskosten betaald aan ondernemingen in zogenaamde 
“vluchtlanden”  (1).

Deze anti-misbruikbepaling kan worden beschouwd als een bijzondere 
toepassing van artikel 49 WIB92  (2).

Artikel 54 WIB92 bepaalt dat niet als beroepskost in aanmerking kan 
worden genomen de :

— intrest,
— retributies voor de concessie van het gebruik van uitvindingsoc-

trooien, fabricageprocédés en andere dergelijke rechten,
— bezoldigingen voor prestaties of diensten,

  (1) M. BourgeoiS en E. TraverSa, “IFA2010 — Onderwerp I — Dubbelbelastingver-
dragen en belastingontwijking : toepassing van anti-ontwijkbepalingen — Belgisch 
rapport”, TFR 2010, nrs. 390, 890-891.

  (2) T. janSen, “Commissielonen aan “trading companies” in Hongkong en Panama 
niet aftrekbaar ?”, Fisc.Act. nr. 34, 3-4.
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indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald of toegekend 
aan :

— een in artikel 227 vermelde “belastingplichtige” (belasting van niet-
inwoners),

— of aan een buitenlandse “inrichting”.
Artikel 227 WIB92 viseert als “belastingplichtige” zowel niet-rijksin-

woners (227, 1o) als buitenlandse vennootschappen (227, 2o).
Voor de toepassing van artikel 54 WIB92, kunnen de “bezoldigingen voor 

prestaties of diensten”, bedoeld in deze bepaling, derhalve ook aan buiten-
landse vennootschappen of inrichtingen worden betaald of toegekend. 

Anders dan het middel aanvoert, is de term “bezoldigingen voor pres-
taties of diensten” niet strikt voorbehouden voor de betaling of toeken-
ning van bezoldigingen aan werknemers, bedrijfsleiders of medewer-
kende echtgenoten.

Ook uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 28 juli 1992 
(BS 31 juli 1992) blijkt dat artikel 54 van toepassing is voor de sommen 
die direct of indirect aan in belastingparadijzen gevestigde vennoot-
schappen uit hoofde van bepaalde bedrijfskosten worden betaald.

5. De term “bezoldigingen voor prestaties of diensten” in artikel 54 
WIB92 verwijst dus niet naar de beroepsinkomsten die omschreven 
zijn in de artikelen 23, § 1, 4o en 30 tot 33bis WIB92, welke bezoldigingen 
uitsluitend aan werknemers, bedrijfsleiders of medewerkende echtge-
noten kunnen worden betaald of toegekend, maar verwijst, in het alge-
meen, naar elke vergoeding  (1), toegekend voor prestaties of diensten 
aan een in artikel 227 vermelde belastingplichtige of aan een buiten-
landse inrichting, voor deze in een “luchtland” zijn gevestigd.

In het licht van de doelstelling om internationale belastingontwijking 
en -ontduiking tegen te gaan, neemt de rechtsleer aan dat aan het bezol-
digingsbegrip in artikel 54 WIB92 een autonome en ruime interpretatie 
dient te worden toegekend, die aanleunt bij wat onder een beroepskost 
in de zin van artikel 49 WIB moet worden verstaan  (2).

Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen beslissen dat de 
commissie die eiseres heeft betaald aan de in Hongkong gevestigde 
trading companies, vallen onder de toepassing van artikel 54 WIB92 en niet 
aftrekbaar zijn als beroepskosten bij toepassing van deze bepaling  (3).

Nu het middel steunt op een onjuiste rechtsopvatting, faalt het naar 
recht.

6. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat Uw Hof in deze zaak desge-
vallend kan overgaan tot substitutie van motieven.

Artikel 54 WIB92 vestigt een wettelijk weerlegbaar vermoeden van 
simulatie ten aanzien van alle in deze bepaling bedoelde uitgaven  (4).

  (1) In de Franstalige tekst van artikel 54 WIB92 wordt het begrip “rémunération” 
gehanteerd, dat ook vertaald kan worden als “vergoeding”.

  (2) Cfr. T. afSchrifT en A. rayeT, “Les impôts sur les revenus et la loi du 28 juillet 
1992”, J.T., 1992, 810, nr. 30, die de beroepskosten geviseerd in artikel 54 WIB92 zeer alge-
meen omschrijven als “des intérêts, des redevances, ou d’autres frais”.

  (3) Cfr. memorie van antwoord, p. 4-7.
  (4) Parl. St. Senaat, zitting 1953-1954, doc. 133, p. 2.

ARREST-2012-10.indb   2243 27/06/13   16:48



2244 ARRESTEN VAN CASSATIE 19.10.12 - N° 548

De belastingplichtige kan dit vermoeden weerleggen wanneer hij 
“door alle rechtsmiddelen bewijst dat zij verband houden met werke-
lijke en oprechte verrichtingen en mits zij de normale grenzen niet over-
schrijden”.

Het bestreden arrest stelde terzake vast dat eiseres :
— het verband niet bewijst tussen haar koop/verkoopverrichtingen en 

de door haar aan de in Hongkong gevestigde handelsagenten toegekende 
commissies ;

— in gebreke blijft het bewijs te leveren van de werkelijkheid van de 
verrichtingen op grond waarvan aan de in Hongkong gevestigde handels-
agenten uit hoofde van de voorgelegde handelsagentuurovereenkomsten 
commissies verschuldigd zouden zijn geweest ;

— er geen enkel objectief en controleerbaar bewijs voorligt van de 
echtheid en werkelijkheid van de verschuldigdheid van de commissies ;

— dat het vermoeden van simulatie bijgevolg door eiseres niet was 
weerlegd  (1).

Verweerder werpt in zijn memorie van antwoord  (2) terecht op dat uit 
deze vaststellingen van de appelrechters volgt dat de litigieuze commissies 
evenmin aftrekbaar zijn als een beroepskost in de zin van artikel 49 WIB92.

Op grond van artikel 49 WIB92 dient de belastingplichtige immers te 
bewijzen dat de betaling van de commissies aan werkelijke prestaties 
beantwoordt. 

Wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92, 
kan de aftrek van de kosten op basis van dat artikel worden verworpen, 
zonder dat vereist is dat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 54 
is voldaan  (3).

Uit voormelde vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de 
in Hongkong betaalde commissies aan de trading companies niet als 
beroepskost aftrekbaar zijn nu de echtheid en de werkelijkheid van de 
verschuldigdheid van de commissies niet was bewezen.

In het licht van deze feitelijke vaststellingen is het derhalve zonder 
belang te weten of de “bezoldigingen voor prestaties of diensten” in de 
zin van artikel 54 WIB92 enkel kunnen worden betaald of toegekend aan 
werknemers, bedrijfsleiders of medewerkende echtgenoten, zoals het 
middel staande houdt, dan wel of deze ook aan buitenlandse vennoot-
schappen kunnen worden betaald of toegekend, zoals in het bestreden 
arrest was beslist.

Voor de toepassing van artikel 49 WIB92, kunnen de “bezoldigingen 
voor prestaties of diensten”, betaald of toegekend aan buitenlandse 
vennootschappen, wel een beroepskost uitmaken, voor zover zij beant-
woorden aan werkelijke en professionele prestaties.

Nu uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat aan deze 
laatste aftrekbaarheidsvoorwaarde niet was voldaan, blijft de door 
eiseres bekritiseerde beslissing dat de litigieuze commissies niet aftrek-

  (1) P. 17, laatste alinea.
  (2) P. 7-9.
  (3) T. janSen, o.c., 3, met verwijzing naar rechtspraak.
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baar zijn als bedrijfslast wettig verantwoord, zelfs mocht Uw Hof tot 
de bevinding komen dat de appelrechters artikel 54 WIB92 geschonden 
hebben.

In deze laatste hypothese beschikt Uw Hof derhalve over de mogelijk-
heid over te gaan tot substitutie van motieven.

BeSLuiT : Verwerping.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 14 september 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 april 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

De eiseres voert navolgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 54, 23, § 1, 4o en 30 tot en met 33bis, Wetboek van Inkomstenbe-
lastingen 1992, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 10 april 1992 en bekrach-
tigd bij wet van 12 juni 1992 (hierna afgekort als WIB92).

Aangevochten beslissingen

Het bestreden eindarrest : “Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond ; 
(…) Doet het bestreden vonnis voor het overige teniet, en opnieuw recht doende, 
verklaart de oorspronkelijke vordering van (eiseres) ongegrond, wijst haar ervan 
af en veroordeelt haar tot de kosten van beide aanleggen, begroot aan de zijde van 
(verweerder) op zevenduizend euro (7.000,00 euro) voor rechtsplegingsvergoeding 
hoger beroep ;”

op grond van de motieven op p. 14-15 :
 “2.2. Betreffende de toepassing van artikel 54 WIB92 :
2.2.1. — Naar luid van artikel 54 WIB92, zoals ten deze van toepassing, worden 

interest, retributies voor de concessie van het gebruik van uitvindingoctrooien, 
fabricageprocedés en andere dergelijke rechten, of bezoldigingen voor prestaties 
of diensten, niet als beroepskosten aangemerkt indien zij rechtstreeks of onrecht-
streeks worden betaald of toegekend aan een in artikel 227 vermelde belasting-
plichtige of aan een buitenlandse inrichting die krachtens de bepalingen van de 
wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, niet aan een inkomstenbelasting-
belasting zijn onderworpen of voor zulke inkomsten aldaar aan een aanzienlijk 
gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan die inkomsten in 
België zijn onderworpen, tenzij de belastingplichtige door alle rechtsmiddelen 
bewijst dat zij verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits 
zij de normale grenzen niet overschrijden.

Artikel 54 WIB92, beoogt aldus de interest, retributies enz. betaald of toege-
kend aan de hierin bedoelde buitenlandse belastingplichtigen en inrichtingen 
die gevestigd zijn in een land met aanzienlijke lagere belastingdruk dan België 
(“vluchtland”) en die aldaar :
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— ofwel zijn vrijgesteld van elke inkomstenbelasting op winst of baten van 
beroepswerkzaamheden, op inkomsten van leningen, obligaties, schuldvorde-
ringen of andere titels tot vestiging van leningen of op retributies of royalty’s 
voor de concessie van het gebruik van uitvindingoctrooien, fabricageprocedés en 
andere dergelijke rechten ;

— ofwel over die inkomsten op zulke wijze worden, belast dat de belasting-
druk die in België in beginsel zou wegen op de sommen die hun rechtstreeks 
of onrechtstreeks worden uitbetaald, wordt vervangen door een buitenlandse 
heffing die gevoelig lager is.

Onder het begrip “bezoldigingen voor prestaties of diensten” van artikel 54 
WIB92 vallen ook de aan een buitenlandse handelsagent toegekende “commissies” 
(vgl. artikel 31, tweede lid, 1o, WIB92).

Universal Trading Company en Impex Trading Company zijn beide vennoot-
schappen gevestigd te Hongkong en aldaar belastingplichtig. Het wordt niet 
betwist en door (eiseres) alleszins niet tegengesproken, noch weerlegd dat de in 
Hongkong gevestigde vennootschappen enkel op hun inkomsten die hun bron 
hebben in Hongkong worden belast, en dat er een algemene belastingvrijstel-
ling is voor buitenlandse inkomsten. De buitenlandse inkomsten, de zogenaamde 
“offshore” inkomsten, worden aldus in Hongkong niet belast. De door (eiseres) 
aan en/of voor rekening van voormelde buitenlandse vennootschappen uitge-
keerde commissies worden in Hongkong als buitenlandse inkomsten beschouwd 
en worden aldaar niet belast.

Uit de samenhang van de bepalingen van artikel 54 WIB92 dient te worden afge-
leid dat de kwestieuze commissies niet als aftrekbare beroepskosten kunnen 
worden aangemerkt wanneer zij (…) in het land van de begunstigde vrijgesteld 
zijn van inkomstenbelasting (…)”

Grieven

1. Artikel 54 WIB92 bepaalt : “Interest, retributies voor de concessie van 
het gebruik van uitvindingoctrooien, fabricageprocedés en andere dergelijke 
rechten, of bezoldigingen voor prestaties of diensten, worden niet als beroeps-
kosten aangemerkt indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald of 
toegekend aan een in artikel 227 vermelde belastingplichtige of aan een buiten-
landse inrichting die krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land 
waar zij gevestigd zijn, niet aan een inkomstenbelastingbelasting zijn onder-
worpen of voor zulke inkomsten aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belas-
tingregeling zijn onderworpen dan die waaraan die inkomsten in België zijn 
onderworpen, tenzij de belastingplichtige door alle rechtsmiddelen bewijst dat 
zij verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de 
normale grenzen niet overschrijden”.

Enkel “bezoldigingen voor prestaties of diensten” zijn geviseerd door deze bepa-
ling, hetzij dit alleen de beroepsinkomsten zijn die in artikel 23, § 1, 4o WIB92 
gedefinieerd worden, nader omschreven worden in de artikelen 30 tot en met 33bis 
WIB92 en betaald of toegekend worden aan werknemers, bedrijfsleiders of mede-
werkende echtgenoten. 

2. De appelrechters stellen vast op p. 15 : “Universal Trading Company en Impex 
Trading Company zijn beide vennootschappen gevestigd te Hongkong en aldaar 
belastingplichtig.” 

Het blijkt hieruit dat de litigieuze commissies die aan deze buitenlandse 
vennootschappen betaald of toegekend werden, het niet werden aan een werk-
nemer, bedrijfsleider of medewerkende echtgenote.

3. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de kwestieuze 
commissies niet als beroepskosten kunnen worden aangemerkt omdat artikel 54 
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WIB92 zich daartegen verzet, nu commissies aan vennootschappen door die bepa-
ling niet geviseerd zijn (schending van artikel 54 WIB92), maar wel “bezoldi-
gingen” en die moeten, krachtens de betekenis van die term in het WIB92, betaald 
of toegekend worden aan een werknemer, bedrijfsleider of medewerkende echtge-
note (schending van de artikelen 23, § 1, 4o en 30 tot en met 33bis WIB92).

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

1. Overeenkomstig artikel 54 WIB92 worden interest, retributies voor 
de concessie van het gebruik van uitvindingoctrooien, fabricagepro-
cédés en andere dergelijke rechten, of bezoldigingen voor prestaties of 
diensten, niet als beroepskosten aangemerkt indien zij rechtstreeks 
of onrechtstreeks worden betaald of toegekend aan een in artikel 227 
vermelde belastingplichtige of aan een buitenlandse inrichting die 
krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij geves-
tigd zijn, niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen of voor zulke 
inkomsten aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn 
onderworpen dan die waaraan die inkomsten in België zijn onderworpen, 
tenzij de belastingplichtige door alle middelen van recht bewijst dat zij 
verband houden met werkelijke en oprechte verrichtingen en mits zij de 
normale grenzen niet overschrijden. 

Artikel 227 WIB92 viseert als belastingplichtige zowel niet-rijksinwo-
ners als buitenlandse vennootschappen.

2. Voor de toepassing van artikel 54 WIB92 kunnen de “bezoldigingen 
voor prestaties of diensten” bedoeld in artikel 54 WIB92 dan ook aan 
buitenlandse vennootschappen of inrichtingen worden betaald of toege-
kend.

Anders dan het middel aanvoert, geldt de term “bezoldigingen voor 
prestaties en diensten” dus niet alleen voor de betaling of toekenning 
van bezoldigingen aan werknemers, bedrijfsleiders of medewerkende 
echtgenote. De sommen die direct of indirect aan in belastingparadijzen 
gevestigde vennootschappen worden betaald of toegekend, vallen even-
eens onder die bepaling.

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

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

19 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer De Bruyn.
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N° 549

3o kamer — 22 oktober 2012
(S.11.0076.F)

maaTSchappeLijk weLZijn (openBare cenTra voor). — 
aanvrager. — SociaaL onDerZoek. — huiSveSTing in opvangcenTrum. — 
ToeSTemming van De aanvrager. — voorwaarDe. 

Uit de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 volgt dat het 
sociaal onderzoek moet gebeuren vóór het beginselakkoord van de aanvrager 
van maatschappelijke hulp voor huisvesting in een opvangcentrum  (1)  (2). 
(Artt. 3 en 4, KB 24 juni 2004 ; Art. 57, § 2, 2o, Wet 8 juli 1976)

(ocmw Te BruSSeL T. n.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 16 maart 2011 van 
het arbeidshof te Brussel.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Luidens artikel 57, § 2, 2o, van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-
fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt, in afwij-
king van de andere wetsbepalingen, de taak van het OCMV beperkt tot 
het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun 
onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, 
wanneer het gaat om een vreemdeling jonger dan 18 jaar die met zijn 
ouders illegaal in het Rijk verblijft. In dat geval wordt de maatschap-
pelijke hulp beperkt tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de 
ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt in een fede-
raal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels 
bepaald door de Koning. 

Krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot 
bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van 
materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders 
illegaal in het Rijk verblijft, voor de wijziging ervan bij het koninklijk 
besluit van 1 juli 2006, gaat het OCMW op basis van een sociaal onder-

  (1) KB 24 juni 2004, vóór de wijziging ervan bij het KB van 1 juli 2006.
  (2) Zie Cass. 15 juni 2009, AR S.08.0057.F, AC 2009, nr. 407.
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zoek na of alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn zoals bedoeld in 
artikel 57, § 2, 2o, van de wet van 8 juli 1976. 

Artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat, wanneer de 
voorwaarden vervuld zijn, het OCMW de aanvrager meedeelt dat hij 
materiële hulp kan aanvragen in een federaal opvangcentrum. 

Uit voornoemde artikelen 3 en 4 kan worden afgeleid dat het sociaal 
onderzoek moet gebeuren voor het beginselakkoord van de aanvrager 
van maatschappelijke hulp met huisvesting in een opvangcentrum. 

Het arrest vermeldt dat “de rechtbank ook erop gewezen heeft dat 
het document van de verwerping ter ondertekening was voorgelegd [aan 
de verweerder] op de dag zelf van de aanvraag, namelijk zeker voordat 
het sociaal onderzoek (dat verondersteld wordt de omvang van de noden 
van de kinderen te diagnostiseren) werd gevoerd […] ; dat de rechtbank, 
op grond van die overwegingen en andere redenen van zijn beslissing, 
wettig heeft beslist dat de beslissing van [de eiser] niet gerechtvaardigd 
was en dat de behoeftigheid niet wettig werd vastgesteld ; dat artikel 57, 
§ 2, 2o, een afwijkende bepaling is die [de eiser] kan ontslaan van zijn 
taak om de meest geschikte hulp te bieden en dat daaruit volgt dat 
[de eiser], als de voorwaarden van artikel 57, § 2, 2o, niet zijn nageleefd, 
niet ontslaan is van zijn taak”, en bijgevolg verantwoordt het arrest 
zijn beslissing naar recht, namelijk dat de eiser niet ontslaan is van 
zijn taak om de meest geschikte hulp te bieden aan de minderjarige 
kinderen van de verweerder. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Die grond van het arrest waartegen het middel tevergeefs opkomt, 

volstaat om zijn beslissing te verantwoorden zodat het middel voor 
het overige niet tot cassatie kan leiden en dus niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang. 

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

22 oktober 2012— 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en mevr. Nudelholc.

N° 550
3o kamer — 22 oktober 2012

(S.11.0087.F)

1o arBeiDSovereenkomST. — einDe. — anDere wijZen van BeëinDiging. 
— wijZiging van De overeenkomST. — wiL om De overeenkomST Te BeëinDigen. 
— BewijS. — BewijSLaST.

2o overeenkomST. — einDe. — arBeiDSovereenkomST. — wijZiging van 
De overeenkomST. — wiL om De overeenkomST Te BeëinDigen. — BewijS. — 
BewijSLaST.
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De partij in een arbeidsovereenkomst die beweert bevrijd te zijn van haar 
verplichting om die overeenkomst uit te voeren omdat de andere partij in 
gebreke is gebleven en aldus haar wil heeft te kennen gegeven om de over-
eenkomst te wijzigen en bijgevolg te beëindigen, moet, overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs leveren 
van die wil van de andere partij  (1). (Art. 1315, BW ; Art. 870, Gerechtelijk 
Wetboek) 

(c. T. B.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 6 oktober 2010.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 september 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eiser voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten ;
— algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van het recht van verde-

diging. 

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. 
Het hervormt het beroepen vonnis in zoverre het de oorspronkelijke vordering 
van de verweerder tot betaling van een vergoeding wegens willekeurig ontslag 
heeft aangenomen en verklaart, bij wege van nieuwe beschikkingen, die vorde-
ring ongegrond en wijst ze af, maar bevestigt dat vonnis in zoverre het de eiser 
had veroordeeld 1. tot de betaling van een verbrekingsvergoeding van 4.603,97 
euro bruto en een eindejaarspremie van 771,74 euro bruto, te vermeerderen met 
de intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 27 juli 2001, 2. tot het afleveren van 
de sociale documenten en 3. in de kosten van de procedure. Het arrest verklaart 
de tegenvorderingen van de eiser verjaard of ongegrond en veroordeelt de eiser 
in de kosten van het hoger beroep. Het arrest steunt zijn beslissing op volgende 
gronden :

 “III.1.2. Standpunt van het arbeidshof
III.1.2.1. De partijen spreken mekaar tegen over de feiten en geen van beiden 

reikt voldoende elementen aan om het arbeidshof te overtuigen. Er zijn verschil-
lende tegenstrijdigheden in elke aangehangen stelling :

  (1) Zie de concl. van het O.M. in Pas. nr. 550.
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a) [De verweerder] betwist niet dat hij geen recht meer had op vakantie-
dagen. Hij beweert regelmatig overuren te hebben gepresteerd om enkele recu-
peratiedagen te krijgen maar hij levert geen enkel bewijs van die bewering. 
Hij legt al zijn loonbriefjes van november 2000 tot mei 2001 voor en er kan 
alleen maar worden vastgesteld dat geen enkel loonbriefje gepresteerde over-
uren vermeldt ;

b) [De verweerder] beweert maar bewijst niet dat zijn werkgever zijn aanvraag 
voor vakantie had ingewilligd. Hij bewijst zelfs niet die vakantiedagen te hebben 
gevraagd. Waarom heeft hij zijn werkgever geen schriftelijke bevestiging gestuurd 
van het onderhoud dat hij met laatstgenoemde beweert te hebben gehad, op een 
datum die hij niet nader bepaalt maar wel degelijk situeert voor 13 juli 2001 ?

c) In zijn verklaring heeft de heer K. H. het over een ontmoeting op dinsdag 
17 juli 2001 in de kantoren van de marmerslijperij (die volgens [de verweerder] 
die dag weliswaar gesloten was), om het loon van de maand juni te ontvangen. 
[De eiser] betwist dat onderhoud. Uit stuk 10 van [eisers] dossier blijkt dat de 
bankrekening van [laatstgenoemde] op 20 juli 2001 gedebiteerd werd met de som 
van 24.168 frank (599,11 euro), wat de stelling van een onderhandse overschrij-
ving lijkt te bevestigen die vóór 20 juli 2001 (de datum waarop [de verweerder] 
beweert naar Marokko te zijn vertrokken) in de brievenbus van de bank werd 
gedeponeerd ;

d) Uit stuk 17 van [verweerders] dossier blijkt dat de bankrekening van laatst-
genoemde op 21 juli gecrediteerd werd met de som van 24.168 frank (599,11 euro), 
namelijk het loon van de maand juni, wat overeenstemt met het voorgaande. 
Uit dat document blijkt echter dat [de verweerder] op 23 juli 2001 van diezelfde 
rekening contant geld heeft afgehaald hetgeen zijn vertrek naar Marokko vanaf 
20 juli 2001 tegenspreekt. Het is dus verwonderlijk, ook volgens [de eiser], dat [de 
verweerder] niet gereageerd heeft op de ingebrekestelling die hem op 20 juli 2001 
aangetekend en per gewone post werd toegezonden ; 

e) Het feit dat [het] formulier C78 op 13 juli 2001 was opgesteld, namelijk de 
laatste dag waarop de kantoren en werkplaatsen van de firma Crombé geopend 
waren, is vrij verwarrend in zoverre alle andere formulieren van hetzelfde type 
die aan het dossier van [de verweerder] zijn toegevoegd, op het einde van de 
maand werden ondertekend ;

f) Als [de eiser] rekende op de aanwezigheid op het werk van [de verweerder] 
vanaf 16 juli 2001, waarom heeft hij dan gewacht tot vrijdag 20 juli om hem naar 
de reden van zijn afwezigheid te vragen ?

Het is onmogelijk te weten welke van beide partijen de waarheid spreekt en het 
getuigenbewijs dat [de verweerder] aanreikt kan niet worden aangenomen aange-
zien het niet redelijk is om tien jaar na de feiten een onderzoek op te starten. 

III.1.2.2. De beginselen die hier van toepassing zijn staan hoe dan ook niet toe 
de stelling te volgen van de stilzwijgende verbreking van de arbeidsovereenkomst 
door [de verweerder] 

Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk (…) erop gewezen dat ‘het verzuim van 
haar verplichtingen door een partij de overeenkomst als dusdanig niet beëindigt’. 
Om er een einde aan te stellen moet er een duidelijke wilsuiting aanwezig zijn 
in die zin. 

De afwezigheid van de arbeider op het werk, al is die niet gerechtvaardigd, stelt 
op zich geen einde aan de arbeidsovereenkomst. Hoewel men door niet-gerecht-
vaardigd afwezig te zijn tekortkomt aan de verplichting de overeengekomen 
arbeid te verrichten, kan dit worden uitgelegd met redenen die vreemd zijn aan 
elke wil om de arbeidsrelatie te beëindigen. 

De partij die de stilzwijgende verbreking door de andere partij aanvoert, moet 
bewijzen dat de medecontractant de overeenkomst eenzijdig wil beëindigen. 
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III.1.2.3. In dit geval kan de afwezigheid [van de verweerder] op het werk gezien 
worden als een fout, aangezien hij niet bewijst dat zijn werkgever het ermee eens 
was dat hij vanaf 16 juli 2001 vakantie nam. 

Toch bewijst die contractuele fout op zich niet de wil [van de verweerder] om 
de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en levert [de eiser] niet het bewijs van 
de omstandigheden waardoor een dergelijke intentie [van de verweerder] kan 
worden bewezen.

Bijgevolg heeft [de eiser] onterecht de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
[door de verweerder] vastgesteld.

[De verweerder] heeft recht op een opzeggingsvergoeding en een eindejaars-
premie. Het beroepen vonnis wordt op die punten bevestigd.

III.1.2.4. Rekening houdend met wat voorafgaat, kan [de eiser] geen aanspraak 
maken op een opzeggingsvergoeding ten laste van [de verweerder]. (…).

III.3. Inzake de vordering tot schadevergoeding wegens, “tergende, roekeloze 
niet-gegronde procesvoering”.

De procedure kan niet worden beschouwd als “tergend, roekeloos en niet-
gegrond” aangezien de oorspronkelijke vordering [van de verweerder] ruim-
schoots werd ingewilligd.”

Grieven

Artikel 39, § 1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten bepaalt dat als de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten is, de 
partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inacht-
neming van de opzeggingstermijn vastgesteld in de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, 
gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend 
loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met 
het resterende gedeelte van die termijn.

In casu ontving de door de eiser tewerkgestelde verweerder de gevraagde 
compenserende opzeggingsvergoeding en eindejaarspremie, terwijl de tegen-
vorderingen van de eiser betreffende een opzeggingsvergoeding en een vergoe-
ding wegens tergende, roekeloze en niet-gegronde procesvoering ten laste van 
de verweerder werden verworpen omdat de eiser onterecht de verbreking van de 
arbeidsovereenkomst door de verweerder had vastgesteld. 

Eerste onderdeel

Overeenkomstig artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, moet de werknemer die de onrechtmatige verbreking van 
zijn arbeidsovereenkomst door zijn werkgever aanvoert daarvan het bewijs leveren. 

De verweerder eiste een compenserende opzeggingsvergoeding en een vergoe-
ding wegens willekeurig ontslag (en ook de eindejaarspremie). Hij moest bijge-
volg het bewijs leveren dat de eiser de arbeidsovereenkomst op onrechtmatige 
wijze had beëindigd. 

Zoals het arrest vaststelt, had de eiser in zijn aangetekend schrijven van 27 juli 
2001 geoordeeld dat de verweerder de arbeidsovereenkomst vrijwillig had beëin-
digd en dat hij dus niet langer meer zijn werknemer was. De eiser stelde derhalve 
vast dat de werknemer de arbeidsovereenkomst had verbroken. 

De partij die onterecht de impliciete beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
door de andere partij inroept, verbreekt zelf de arbeidsovereenkomst. 

De verweerder die oorspronkelijk eiser was, moest bijgevolg het bewijs leveren 
dat de eiser onterecht ervan was uitgegaan dat de verweerder de arbeidsovereen-
komst impliciet had beëindigd. Daartoe kon de verweerder bewijzen dat hij niet 
verzaakt had aan een verplichting uit de arbeidsovereenkomst of, zo er sprake 
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was van verzuim, hij hierbij niet de wil had geuit om de arbeidsovereenkomst te 
beëindigen. 

Het arrest stelt niet-bekritiseerd vast, dat “in casu, de afwezigheid op het werk 
[van de verweerder] als een fout kan worden beschouwd”. De verweerder moest 
bijgevolg het bewijs leveren dat hij niet de wil had om de arbeidsovereenkomst 
te beëindigen. 

Door de bewijslast van de omstandigheden die een dergelijke intentie van de 
verweerder kunnen aantonen daarentegen bij de eiser te leggen, miskent het 
arrest de regels betreffende de bewijslast (schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en kon het bijgevolg 
niet wettig de vordering van de verweerder gedeeltelijk ontvankelijk verklaren 
en de tegenvorderingen van de eiser verwerpen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Het arrest vermeldt dat de eiser de verweerder met een arbeidsover-
eenkomst heeft aangeworven, hij de afwezigheid van de verweerder heeft 
vastgesteld en hem tweemaal in gebreke heeft gesteld om de redenen 
van die afwezigheid niet mede te delen en, in een laatste aangetekend 
schrijven, “geoordeeld heeft dat [de verweerder] vrijwillig een einde aan 
zijn arbeidsovereenkomst had gesteld en niet meer zijn werknemer was”.

Eerste onderdeel

Artikel 1315 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het eerste lid dat hij 
die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan 
moet bewijzen, en in zijn tweede lid dat, omgekeerd, hij die beweert 
bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit 
dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Luidens 
artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren 
van de feiten die zij aanvoert. 

De partij in een arbeidsovereenkomst die beweert bevrijd te zijn van 
haar verplichting om die overeenkomst uit te voeren omdat de andere 
partij in gebreke is gebleven en aldus haar wil heeft te kennen gegeven 
de overeenkomst te wijzigen en bijgevolg te beëindigen, moet, overeen-
komstig het tweede lid van artikel 1315 Burgerlijk Wetboek, het bewijs 
leveren van die wil van de andere partij. 

Het arrest dat uitspraak doet over de vordering van de verweerder tot 
het betalen van een opzeggingsvergoeding en eindejaarspremie, legt de 
bewijslast “van de omstandigheden die de intentie van de verweerder om 
de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen kunnen aantonen” bij 
de eiser en schendt hiermee de voornoemde wettelijke bepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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22 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger.

N° 551

3o kamer — 22 oktober 2012
(S.12.0031.F)

vreemDeLingen. — verBLijf. — aanvraag ToT machTiging. — BuiTenge-
wone omSTanDigheDen. — onDerZoek van De aanvraag. — maaTregeL ToT 
verwijDering. — uiTvoering. 

Noch uit artikel 9bis, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, dat bepaalt dat de machtiging tot verblijf in buitenge-
wone omstandigheden kan worden aangevraagd bij de burgemeester van 
de plaats waar de vreemdeling verblijft en die machtiging desgevallend, als 
ze toegekend wordt, in België zal worden afgegeven, noch uit enige andere 
wettelijke bepaling waarvan het middel de schending aanvoert blijkt dat de 
uitvoering van een maatregel tot verwijdering, die gerechtvaardigd zou zijn 
door de toestand van een vreemdeling, gedurende het onderzoek van die 
aanvraag verboden is. (Art. 9bis, § 1, Vreemdelingenwet ; Artt. 1, eerste 
lid, en 57, Wet 8 juli 1976 ; Art. 23, Grondwet)

(g. e.a. T. ocmw van charLeroi)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen, van 7 december 2011.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, eerste lid, en 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;

— artikel 9bis, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ;

— artikel 23 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt grotendeels het beroepen vonnis en beperkt de hervor-
ming ervan met “als enige verduidelijking en aanpassing dat [de eisers] opnieuw 
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aanspraak moeten kunnen maken op maatschappelijke hulp vanaf 14 juni 2011 en 
niet vanaf 20 juni 2011”.

Het arrest stoelt zijn beslissing op grond dat artikel 57, § 2, eerste lid, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn “voor maatschappelijke hulp een onderscheid maakt tussen de vreemde-
lingen die legaal of illegaal in het land verblijven ; [het] bepaalt inderdaad dat de 
maatschappelijke hulp beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, 
wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft ;

Wordt verstaan onder illegaal verblijf, het verblijf zonder toelating het grond-
gebied te betreden, er te verblijven of er zich te vestigen of wanneer men niet 
behoort tot één van de categorieën van vreemdelingen die het volle recht hebben 
er te verblijven ( zie in dat verband, GwH, arrest nr. 131/2001 van 31 oktober 2001 ; 
S. moureaux en J.-P. LagaSSe, in Le statut des étrangers, commentaires de la loi du 
15 décembre 1980, pp. 228 tot 230) ;

De vreemdelingen die, hetzij doordat zij zich zonder toestemming toegang tot 
het grondgebied hebben verschaft en in de clandestiniteit zijn gebleven, hetzij 
doordat zij op het grondgebied verblijven na het verstrijken van de periode waar-
voor zij de vereiste toestemming hadden verkregen, hetzij doordat zij, na een 
asielaanvraag te hebben ingediend, uitgeprocedeerd waren, verblijven bijgevolg 
illegaal op het grondgebied (zie GwH, arrest nr. 131/2001 van 30 oktober 2001 ; 
S. moureaux en J.-P. LagaSSe, in Le statut des étrangers, commentaires de la loi du 
15 décembre 1980, pp. 228 tot 230) ;

Die toestand stemt overeen met die van [de eisers]. In dat verband kan het 
aanvragen van een tijdelijke verblijfsvergunning wegens buitengewone omstan-
digheden, zoals die bijvoorbeeld waarover (te) lang werd getalmd, op zich geen 
wettig karakter verlenen aan de aanwezigheid op het nationaal grondgebied : de 
aanvrager van een tijdelijke verblijfsvergunning wegens buitengewone omstan-
digheden bevindt zich wel degelijk onwettig op het nationaal grondgebied, 
ondanks de aanvraag die hij heeft ingediend op grond van artikel 9, derde lid, 
van de wet van 15 december 1980 en dat zolang zijn hoger beroep hangende is. De 
rechtspraak is op dat punt constant : het indienen van een aanvraag op grond van 
artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 heeft niet tot gevolg enige 
wettigheid te verlenen aan een verblijf, dat overigens illegaal is (zie met name 
arbeidsrechtbank te Charleroi, 21 januari 2003, R.D.E., 2003, nr. 122, p. 78)”. 

Het arrest leidt daaruit af dat, “dit gezegd zijnde, in dergelijk geval artikel 57, § 2, 
van de wet van 8 juli 1976 […] streng moet worden toegepast, met name in zoverre 
het de maatschappelijke hulp beperkt tot dringende medische hulp. Daaruit volgt 
dat de betrokken personen slechts ten persoonlijke titel aanspraak kunnen maken 
op dringende medische hulp, voor zover hun staat van behoeftigheid bewezen is, 
hetgeen niet wordt betwist maar niet het voorwerp is van dit geschil.

Grieven

Artikel 23, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een 
menswaardig leven te leiden. Volgens het tweede lid van dat artikel waarborgt 
de wet, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, 
sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening 
bepalen. Artikel 23, derde lid, omvat onder de aldus gewaarborgde sociale rechten 
uitdrukkelijk het recht op sociale bijstand ;

De maatschappelijke dienstverlening die, zoals artikel 1, eerste lid, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn bevestigt, tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, wordt, krach-
tens het tweede lid van datzelfde artikel, verzekerd door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn onder de door deze wet bepaalde voorwaarden. 
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Volgens artikel 57, § 1, van de wet van 8 juli 1976 heeft het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstver-
lening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Die dienstverlening 
is niet noodzakelijk van financiële aard, maar kan ook van materiële, sociale, 
geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn. 

Artikel 57, § 2, van dezelfde wet verduidelijkt dat, in afwijking van de andere 
bepalingen van deze wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het 
gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft.

Bovendien, luidens artikel 9bis, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen,

 “kan de machtiging tot verblijf in buitengewone omstandigheden en op voor-
waarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, worden aange-
vraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over 
aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens gemach-
tigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 
worden afgegeven.

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is 
niet van toepassing op :

 — de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die 
tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad 
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft 
ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het 
toegelaten beroep is uitgesproken ;

— de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument 
te verwerven in België, op geldige wijze aantoont”.

Vaste rechtspraak is dat het aan de bevoegde minister staat om, alvorens een 
maatregel tot verwijdering te nemen, uitspraak te doen over de verblijfsaanvraag 
van langer dan drie maanden na een uiteenzetting van de buitengewone omstan-
digheden die het indienen van de aanvraag rechtvaardigt. 

Uit wat voorafgaat volgt dat het verboden is om, tijdens het onderzoek van 
de regularisatieaanvraag, enige maatregel tot verwijdering uit te voeren die 
de toestand van de vreemdeling anders zou hebben gerechtvaardigd. Rekening 
houdend met de bedoeling van de wetgever om de problemen te regelen betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen, mag de vreemdeling zijn verblijf op het grondgebied 
verlengen ook als dat met onregelmatigheid is aangetast.

Bijgevolg impliceert de economie van alle voornoemde wettelijke en grondwet-
telijke bepalingen dat de beperking van het recht op maatschappelijke hulp als 
bedoeld in artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 niet van toepassing is op een 
vreemdeling die men in feite niet mag verwijderen.

In casu, blijkt uit de overwegingen van het arrest dat 1. [ de eisers] tijdelijke 
verblijfsvergunningen hebben gekregen krachtens een beschikking van 27 januari 
2009 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel ; 2. die 
beschikking slechts ingetrokken werd door een arrest van het hof van beroep te 
Brussel van 8 januari 2010 ; 3. [de eisers] intussen een aanvraag tot verblijfsregu-
larisatie hadden toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken op grond 
van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 met het oog op een machtiging 
tot verblijf op het nationaal grondgebied. 

Uit de samenvoeging van die vaststellingen en de hiervoor herhaalde grond-
wettelijke en wettelijke beginselen volgt dat het arrest beslist heeft het hoger 
beroep van [de eisers] hoofdzakelijk niet gegrond te verklaren, en derhalve is het 
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niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel aangevoerde wette-
lijke bepalingen).

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel 

Noch uit artikel 9bis , § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwij-
dering van vreemdelingen, dat de vreemdeling de mogelijkheid biedt in 
buitengewone omstandigheden de machtiging tot verblijf aan te vragen 
bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft en dat bepaalt dat, 
desgevallend, de machtiging, als ze is toegekend, in België wordt afge-
geven, noch uit enige andere wettelijke bepaling waarvan het middel de 
schending aanvoert, kan worden afgeleid dat het verboden is om tijdens 
het onderzoek van die aanvraag, een maatregel tot verwijdering uit te 
voeren die de toestand van de vreemdeling zou rechtvaardigen. 

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder in de kosten, gelet op artikel 1017, tweede 

lid, Gerechtelijk Wetboek.

22 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : mevr. Grégoire en mevr. Nudelholc.

N° 552

3o kamer — 22 oktober 2012
(S.12.0054.F)

arBeiDSovereenkomST. — einDe. — wiLLekeurig onTSLag. — Begrip. — 
in aanmerking Te nemen perioDe. 

Artikel 63, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet beperkt de redenen 
die aangezien zij verband houden met de houding of het gedrag van de 
werkman, van aard zijn om het willekeurig karakter van het ontslag uit 
te sluiten niet tot het strikte kader van de contractuele betrekkingen  (1). 
(Art. 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

(freSh concepT n.v. T. p.)

  (1) Zie Charles-Eric cLeSSe, “Le licenciement abusif”, Anthemis, 2009, p. 254 en 71 
noot 73 ; H.-F. LenaerTS, J.-Y. verSLuype, G. wiLLemS en A. fry, Rupture du contrat de 
travail - Chronique de jurisprudence 2006-2010, Larcier, 2012, p. 300 en 301 en de vermelde 
rechtspraak.
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arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen, van 14 september 2011.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

Aangevochten beslissingen

In zijn uitspraak over het hoger beroep van de verweerder, verklaart het arrest 
“het beroep ontvankelijk en gegrond ; het hervormt het beroepen vonnis in zoverre 
dat de oorspronkelijke vordering tot schadevergoeding wegens willekeurige 
afdanking niet gegrond had verklaard ; verklaart de oorspronkelijke vordering 
tot schadevergoeding wegens willekeurig afdanking [van de verweerder] gegrond ; 
veroordeelt bijgevolg hierbij [de eiseres] tot betaling [aan de verweerder] van het 
bedrag van 10.296,48 Euro, vermeerderd met de wettelijke, verwijl- en gerechte-
lijke interesten vanaf 7 januari 2008 ; veroordeelt [de eiseres] tot betaling [aan de 
verweerder] van de kosten van beide instanties vastgesteld op 2.200 Euro”. 

Het arrest motiveert die beslissingen met alle redenen die hier worden veron-
dersteld volledig te zijn weergegeven, in het bijzonder met de volgende redenen, 
op grond waarvan het oordeelt dat “[de eiseres] het in artikel 63 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ingevoerde vermoeden niet 
weerlegt” :

 “[De verweerder] was van dinsdag 1 tot maandag 7 januari 2008 tewerkgesteld 
in dienst van [de eiseres]. Rekening houdend met het feit dat 1 januari een vakan-
tiedag was, heeft hij dus in werkelijkheid vier dagen bij [de eiseres] gewerkt, wat 
door de loonfiche wordt bevestigd ;

Daaruit volgt dat zo een ongepaste houding [van de verweerder] diens ontslag 
rechtvaardigde, die zich beslist tijdens die periode moet hebben voorgedaan ;

Volgens de getuigenissen van G., C., L. V. en E. kunnen de tenlastegelegde 
gedragingen zich echter niet in die periode hebben voorgedaan ; 

De inhoud van die getuigenissen (“regelmatig”, “herhaaldelijk”) laat daar-
entegen verstaan dat de tenlastegelegde gedragingen – voor zover zij bewezen 
worden geacht – zich zeker vóór 1 januari 2008 hebben voorgedaan, namelijk in de 
periode dat [de verweerder] en de auteurs van de getuigenissen in dienst werkten 
van de b.v.b.a. Charleroi Salaisons ;

[De eiseres] erkent dat haar firma vanaf 1 januari 2008 een groot deel van het 
personeel van de firma Charleroi Salaisons, onder wie [de verweerder], heeft over-
genomen ; 

Het bewijs van een ongepaste houding gedurende de litigieuze periode werd dus 
alleszins niet vermeld in de getuigenissen van G., C., L. V. en E.”.

Grieven

Artikel 63, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
bepaalt :
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 “Wordt onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit artikel, 
verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde 
tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van 
de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van 
de onderneming, de instelling of de dienst.

Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor 
het ontslag ingeroepen redenen.

Onverminderd artikel 39, § 1, zal de werkgever die een voor een onbepaalde 
tijd aangeworven werkman op willekeurige wijze afdankt, aan deze werkman 
een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met het loon van zes maanden, 
behalve indien een andere vergoeding is vastgesteld door een door de Koning alge-
meen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

De in het derde lid bedoelde vergoeding is verschuldigd onafgezien van het feit 
of de werkman al dan niet met inachtneming van een opzeggingstermijn werd 
afgedankt ; zij kan niet samen genoten worden met de vergoedingen bedoeld 
in artikel 39, §§ 2 en 3, van deze wet, (in de artikelen 16 tot 18 van de wet van 
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaar-
digden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafge-
vaardigden, of in artikel 118,§ 3, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende 
sociale bepalingen.

Wil het ontslag niet willekeurig zijn in de zin van artikel 63 van de wet van 
3 juli 1978, dan moet het gemotiveerd zijn door de houding en geschiktheid van de 
werkman of de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, instel-
ling of dienst. De bewijslast van de motivering van het ontslag ligt bij de werk-
gever. 

Het ontslag van een werkman omwille van zijn houding, zelfs als die niet fout 
is, is niet willekeurig voor zover die reden niet kennelijk onredelijk is. 

Het arrest beslist dat de werkgever het bewijs van de houding die het ontslag 
rechtvaardigt niet levert omdat de getuigenissen niet kunnen bewijzen dat de 
tenlastegelegde gedragingen zich hebben voorgedaan tussen 1 en 7 januari 2008, 
hetzij de periode waarin de verweerder in dienst was van de eiser met een arbeids-
overeenkomst. 

Het arrest schendt artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten doordat het een voorwaarde toevoegt die er niet in voorkomt, 
namelijk dat de aangevoerde ongepaste houding van de werkman die diens 
ontslag rechtvaardigt zich heeft voorgedaan tijdens de periode dat hij met een 
arbeidsovereenkomst was tewerkgesteld. 

Bijgevolg verantwoordt het arrest de veroordeling van de eiseres om een 
vergoeding te betalen wegens willekeurige afdanking van een werkman niet naar 
recht (schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978).

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Krachtens artikel 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, wordt 
onder willekeurige afdanking , voor de toepassing van dit artikel, 
verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een 
onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschikt-
heid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de nood-
wendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de 
dienst. 
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Die bepaling beperkt de redenen die van aard zijn het willekeurig 
karakter van het ontslag uit te sluiten doordat ze verband houden met 
het gedrag of de houding van de werkman, niet tot het strikte kader van 
de contractuele betrekkingen. 

Het arrest dat beslist dat de eiseres “het in artikel 63 van voornoemde 
wet van 3 juli 1978 ingevoerde vermoeden niet weerlegt” en de verweerder 
een “ongeschikte houding” ten laste legt, stelt dat laatstgenoemde “in 
dienst was van [de eiseres] van dinsdag 1 tot maandag 7 januari 2008”, en 
dat, “rekening houdend met het feit dat de eerste januari een verlofdag 
[is], hij dus in werkelijkheid gedurende vier dagen bij [de eiseres] 
tewerkgesteld was” en oordeelt dat, “zo een ongepaste gedraging [van 
de verweerder] diens ontslag rechtvaardigt, [die houding] zich beslist 
moest voordoen tijdens die periode”. 

Door het onderzoek van het gedrag van de verweerder te beperken tot 
de loutere periode waardoor de partijen door een arbeidsovereenkomst 
gebonden zijn, schendt het arrest artikel 63, eerste lid, Arbeidsovereen-
komstenwet.

Het middel is gegrond. 

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

ontvankelijk verklaart. 
Beveelt dat melding van dit arrest wordt gemaakt op kant van het 

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de arbeidsrechtbank te Luik.

22 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 553

3o kamer — 22 oktober 2012
(S.12.0021.F)

SociaLe ZekerheiD. — ZeLfSTanDigen. — amBTenaren. — gemeenTe. 
— funcTie van verTegenwoorDiging. — opDrachT. — openBare of privaTe 
inSTeLLing. — onDerworpenheiD. — ZeLfSTanDigenSTaTuuT. — voorwaarDen. 

Uit artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 volgt niet dat de persoon 
die door een gemeente wordt aangewezen uit hoofde van functies die hij 
bij laatstgenoemde uitoefent om haar te vertegenwoordigen in een openbare 
of private instelling, zonder met een mandaat te zijn belast, onderworpen 
is aan het sociaal statuut van zelfstandigen voor het uitoefenen van die 
opdracht ; de opdracht moet daarenboven een beroepsactiviteit betreffen die 
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in België wordt uitgeoefend uit hoofde waarvan de persoon niet gebonden is 
door een arbeidsovereenkomst of door een statuut  (1). (art. 5bis, Algemeen 
Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen)

(r.S.v.Z. T S.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel, van 7 februari 2011.

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

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

Derde onderdeel

Artikel 3, § 1, eerste lid, KB nr. 38 verstaat onder zelfstandige ieder 
natuurlijk persoon, die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit 
hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een 
statuut verbonden is.

Krachtens artikel 5bis, KB nr. 38, zijn personen die belast zijn met een 
mandaat in een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de 
functie die zij uitoefenen bij een gemeente, hetzij als vertegenwoordiger 
van een gemeente, uit dien hoofde, niet onderworpen aan dit besluit.

Uit het voornoemde artikel 5bis volgt niet dat de persoon die door een 
gemeente wordt aangewezen uit hoofde van functies die zij bij laatst-
genoemde uitoefent om haar te vertegenwoordigen in een openbare of 
private instelling, zonder met een opdracht te zijn belast, onderworpen 
is aan het sociaal statuut van zelfstandigen voor het uitoefenen van die 
opdracht ; ook moet de opdracht een beroepsactiviteit betreffen die in 
België wordt uitgeoefend uit hoofde waarvan de persoon niet gebonden 
is door een arbeidsovereenkomst of door een statuut. 

Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.

  (1) In zijn andersluidende conclusie, oordeelde het openbaar ministerie dat de door de 
stad Brussel aangewezen ambtenaar omwille van de functie die hij bij laatstgenoemde 
uitoefende om haar te vertegenwoordigen bij een private instelling onderworpen moest 
zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen aangezien zijn opdracht geen mandaat was.
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Veroordeelt de eiser in de kosten. 

22 oktober 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Simon. — Andersluidende conclusie : de heer 
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Kirk-
patrick.

N° 554

2o kamer — 23 oktober 2012
(P.12.0299.N)

1o wegverkeer. — wegverkeerSweT. — weTSBepaLingen. — arTikeL 
62. — BewijSwaarDe van heT proceS-verBaaL opgeSTeLD Door een BevoegD 
perSoon. — grenS.

2o onaanTaSTBare BeoorDeLing Door De feiTenrechTer. — 
BewijSwaarDe van regeLmaTig overgeLegDe gegevenS. — verkLaringen 
afgeLegD Door aankruiSing op voorgeDrukT verhoorBLaD. — onTkenTeniS 
Door De verDachTe. — verwerping Door De rechTer. — gronD.

3o BewijS. — STrafZaken. — BewijSLaST. BeoorDeLingSvrijheiD. — 
BewijSwaarDe van regeLmaTig overgeLegDe gegevenS. — verkLaringen 
afgeLegD Door aankruiSing op voorgeDrukT verhoorBLaD. — onTkenTeniS 
Door De verDachTe. — verwerping Door De rechTer. — gronD.

1o De bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal als bedoeld in artikel 
62, eerste lid, Wegverkeerswet, strekt zich alleen uit tot de feitelijke vaststel-
lingen die door de bevoegde persoon gedaan worden en niet tot de waarach-
tigheid van de opgenomen verklaringen of de echtheid van de feiten die hem 
meegedeeld worden  (1).

2o en 3o De rechter oordeelt onaantastbaar over de bewijswaarde van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens, daarin begrepen de verklaringen van een 
verdachte afgelegd door middel van een aangekruist voorgedrukt verhoor-
blad ; hij kan de ontkentenis door de verdachte van de waarachtigheid van 
het afleggen van die verklaringen of de bewering dat die verklaringen na de 
ondertekening ervan werden gemanipuleerd, als ongeloofwaardig verwerpen 
op grond van het feit dat die verdachte nooit klacht wegens valsheid in 
geschrifte heeft ingediend.

(g.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Gent van 12 januari 2012.

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

  (1) Zie : Cass. 6 juni 1966, Pas. 1966, I, 1269.
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Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van “het Verdrag van Rome tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”, 
artikel 149 Grondwet en artikel 62 Wegverkeerswet : het bestreden 
vonnis oordeelt dat de eiseres het bewijs niet levert dat de door de verba-
lisanten in hun proces-verbaal gedane vaststellingen niet met de werke-
lijkheid overeenstemmen, daar haar verweer een manifeste valsheid in 
geschrifte impliceert die niet bewezen is bij gebrek aan klacht ; de afwe-
zigheid van klacht laat nochtans niet toe af te zien van een onderzoek 
naar de geloofwaardigheid van het proces-verbaal.

2. In zoverre het middel de schending aanvoert van alle bepalingen van 
het EVRM, zonder te preciseren hoe en waarom deze geschonden zijn, is 
het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

3. Een onjuiste motivering levert geen motiveringsgebrek op.
In zoverre het middel schending van artikel 149 Grondwet aanvoert 

daar de motivering niet correct is, faalt het naar recht.
4. Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt : “De overheidsper-

sonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op 
de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de over-
tredingen vast door processen-verbaal die bewijskracht hebben zolang 
het tegendeel niet is bewezen.”

5. De bijzondere bewijswaarde van een dergelijk proces-verbaal strekt 
zich alleen uit tot de feitelijke vaststellingen die door de bevoegde 
persoon gedaan worden en niet tot de waarachtigheid van de opgenomen 
verklaringen of de echtheid van de feiten die hen meegedeeld worden.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat die bijzondere bewijswaarde 
zich ook uitstrekt tot de inhoud van het verhoorblad, faalt het evenzeer 
naar recht.

6. De rechter oordeelt onaantastbaar over de bewijswaarde van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens, daarin begrepen de verklaringen van 
een verdachte afgelegd door middel van een aangekruist voorgedrukt 
verhoorblad. Hij kan de ontkentenis door de verdachte van de waar-
achtigheid van het afleggen van die verklaringen of de bewering dat 
die verklaringen na de ondertekening ervan werden gemanipuleerd, als 
ongeloofwaardig verwerpen op grond van het feit dat die verdachte nooit 
klacht wegens valsheid in geschrifte heeft ingediend.

7. Met betrekking tot het afleggen van een tweede ademanalyse 
oordeelt het bestreden vonnis : “De [eiseres] toont niet aan dat het 
verhoorblad, voor zover daarbij welbepaalde verklaringen werden 
aangekruist, na haar ondertekening door de verbalisanten werd aan- 
of ingevuld in die mate dat slechts na de ondertekening een specifieke 
verklaring werd aangekruist. Dit zou een manifeste valsheid impliceren, 
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terwijl de rechtbank moet vaststellen dat de [eiseres] hiervoor noch-
tans tot op heden geen enkele klacht heeft neergelegd tegen de verbali-
santen. Dit maakt iedere bewering omtrent de beweerde manipulatie, na 
de ondertekening des te meer ongeloofwaardig”. Aldus is de beslissing 
naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

23 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Greeve (bij de 
balie te Antwerpen).

N° 555

2o kamer — 23 oktober 2012
(P.12.0300.N)

1o reDenen van De vonniSSen en De arreSTen. — geen concLuSie. 
— STrafZaken (geeSTrijke Dranken en Douane en accijnZen inBegrepen). — 
BeSLiSSing over De SchuLD. — moTiveringSpLichT. — rechT op een eerLijke 
BehanDeLing van De Zaak. — DraagwijDTe. — ToepaSSing.

2o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. 
— arTikeL 6. — arTikeL 6.1. — rechT op een eerLijke BehanDeLing van De 
Zaak. — STrafZaken. — BeSLiSSing over De SchuLD. — moTiveringSpLichT. — 
DraagwijDTe. — ToepaSSing.

1o en 2o Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van 
de overwegingen die de rechter van de schuld of onschuld van de beklaagde 
hebben overtuigd en dat hij minstens de voornaamste redenen opgeeft waarom 
de telastlegging al dan niet bewezen werd verklaard, ongeacht of een conclusie 
werd ingediend ; de rechter voldoet aan deze verdragsrechtelijke verplichting 
door vast te stellen dat de beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet 
betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die 
hem hebben overtuigd van zijn onschuld of schuld  (1).

(S. e.a. T. r.)

  (1) Zie : Cass. 8 juni 2011, AR P.11.0570.F, AC 2011, nr. 391.
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arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 10 januari 2012.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

iii. BeSLiSSing van heT hof 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM : het arrest 
spreekt de verweerder wegens redelijke twijfel vrij van het hem ten 
laste gelegde en verklaart zich op die grond onbevoegd om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen van de eiseressen, zonder 
daartoe enig concreet motief op te geven ; door niet minstens de voor-
naamste redenen op te geven waarop het arrest steunt om de telastleg-
ging niet bewezen te verklaren, miskent het arrest het recht van de 
eise-ressen op een eerlijke behandeling van hun zaak, zoals gewaarborgd 
door artikel 6.1 EVRM.

2. Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behan-
deling van de zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering 
melding maakt van de overwegingen die de rechter van de schuld of 
onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat hij minstens de voor-
naamste redenen opgeeft waarom de telastlegging al dan niet bewezen 
werd verklaard, ongeacht of een conclusie werd ingediend. De rechter 
voldoet aan deze verdragsrechtelijke verplichting door vast te stellen 
dat de beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet betwist of 
door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die 
hem hebben overtuigd van zijn onschuld of schuld.

3. Het beroepen vonnis verklaarde de verweerder schuldig aan de 
telastlegging weerspannigheid met de redenen dat : “In zijn eerste en 
enige verklaring heeft de verweerder nooit betwist dat hij zich agressief 
heeft gedragen tegenover de ter plaatse gekomen inspecteurs van politie. 
Zo heeft hij immers niet enkel toegegeven dat hij fysiek verzet heeft 
gepleegd tegen zijn aanhouding door met zijn voeten tegen te duwen, 
maar ook door met zijn armen tegen te wringen en door zich nog steeds 
met zijn benen te verzetten. Daarnaast heeft hij ook nog toegegeven dat 
hij zich tijdens het boeien meermaals heeft verzet. Betere voorbeelden 
van een weerspannig gedrag met geweld kunnen volgens de rechtbank 
niet gegeven worden. Zijn verklaring ter terechtzitting van 28 oktober 
2010 dat hij zijn verklaringen in handen van de politiebeambten onder 
druk zou hebben ondertekend, komt zeer leugenachtig en zelfs volkomen 
leugenachtig over. Dit is een klassiek en manifest inhoudloos en trou-
wens volkomen onbewezen uitvlucht van een beklaagde waarmee de 

ARREST-2012-10.indb   2265 27/06/13   16:48



2266 ARRESTEN VAN CASSATIE 23.10.12 - N° 556

rechtbank totaal geen enkele rekening zal houden, zeker niet omdat de 
verweerder tot op heden nog steeds geen enkele klacht heeft ingediend 
tegen de betrokken politiële ondervragers en opstellers”.

4. Het arrest spreekt de verweerder vrij en verklaart zich onbevoegd 
om te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering van de eiseressen 
om de enkele reden dat “het hof [van beroep] van oordeel (is) en dit ten 
overstaan van alle feitelijke gegevens zoals vervat in het voorliggend 
strafdossier in gemoede te moeten beslissen tot het bestaan van deze 
minst redelijke twijfel in verband met de schuld van de [verweerder] aan 
het hem ten laste gelegde feit (…)”.

Aldus vermelden de appelrechters niet de concrete redenen, zij het 
op beknopte wijze, die hen hebben overtuigd van de onschuld van de 
verweerder en is op de vrijspraak van de verweerder gesteunde onbe-
voegdverklaring om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorde-
ringen van de eiseressen niet naar recht verantwoord. 

Het middel is gegrond.

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

burgerrechtelijke vordering van de eiseressen tegenover de verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

23 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffesi, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Eeckhoutte.

N° 556
2o kamer — 23 oktober 2012

(P.12.1002.N)

1o onDerZoek in STrafZaken. — BijZonDere opSporingSmeThoDen. — 
oBServaTie. — Bij heT DoSSier Te voegen STukken. — Termijn. — aarD. — DoeL.

2o onDerZoek in STrafZaken. — BijZonDere opSporingSmeThoDen. — 
oBServaTie. — Bij heT DoSSier Te voegen STukken. — nieT-naLeving van De 
Termijn. — gevoLg. — BeoorDeLing Door De rechTer. — criTeria 

3o rechT van verDeDiging. — STrafZaken. — STrafvorDering. — 
BijZonDere opSporingSmeThoDen. — oBServaTie. — Bij heT DoSSier Te voegen 
STukken. — nieT-naLeving van De Termijn. — gevoLg. — BeoorDeLing Door 
De rechTer. — criTeria.

4o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. 
— arTikeL 6. — arTikeL 6.3. — STrafvorDering - BijZonDere opSporingS-
meThoDen. — oBServaTie. — Bij heT DoSSier Te voegen STukken. — nieT-naLe-
ving van De Termijn. — gevoLg. — BeoorDeLing Door De rechTer. — criTeria.
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5o onDerZoek in STrafZaken. — BijZonDere opSporingSmeThoDen. — 
oBServaTie. — grenSoverSchrijDenDe oBServaTie uiTgevoerD Door BuiTen-
LanDSe poLiTieDienST. — geen BijSTanD van een BeLgiSch poLiTieofficier. — 
proceS-verBaaL van uiTvoering.

6o onDerZoek in STrafZaken. — BijZonDere opSporingSmeThoDen. — 
oBServaTie. — conTroLe van De regeLmaTigheiD Door De kamer van inBe-
SchuLDigingSTeLLing. — proceS-verBaaL van uiTvoering aan DoSSier gevoegD 
in De Loop van De proceDure. — proceS-verBaaL DaT voLDoeT aan De weTTeL-
ijke voorwaarDen.

7o onDerZoekSgerechTen. — kamer van inBeSchuLDigingSTeLLing. — 
BijZonDere opSporingSmeThoDen. — oBServaTie. — conTroLe van De regeLma-
TigheiD. — proceS-verBaaL van uiTvoering aan DoSSier gevoegD in De Loop van 
De proceDure. — proceS-verBaaL DaT voLDoeT aan De weTTeLijke voorwaarDen.

1o De termijn waarbinnen de in de artikelen 47septies, § 2, derde en vierde 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde bevestiging van de machtiging tot 
observatie bij het dossier moet worden gevoegd, is niet voorgeschreven op 
straffe van nietigheid noch substantieel ; die voeging betreft niet de nale-
ving van de wettelijk voorgeschreven voorwaarden van het aanwenden van 
de bijzondere opsporingsmethode observatie, maar enkel de mogelijkheid tot 
controle van de regelmatigheid ervan  (1). 

2o, 3o en 4o Het niet-naleven van de in artikel 47septies, § 2, vierde lid, 
bepaalde termijn, levert niet steeds miskenning op van het recht van verdedi-
ging en het recht op een eerlijk proces ; het staat aan de rechter die oordeelt 
over de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie dat 
te onderzoeken op grond van de concrete gegevens van de zaak en het voor 
hem gevoerde verweer.

5o Artikel 47septies, § 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vereist niet 
dat gegevens verstrekt door een buitenlandse politiedienst die een grensover-
schrijdende observatie heeft uitgevoerd zonder bijstand van een Belgische 
officier van gerechtelijke politie, moeten hernomen worden in een proces-
verbaal bedoel in dat artikel.

6o en 7o De vaststelling dat het proces-verbaal bedoeld in artikel 47septies, 
§ 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering slechts aan het dossier werd 
toegevoegd in de loop van de procedure voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling, is niet onverenigbaar met het oordeel dat dit proces-verbaal voldoet 
aan de wettelijke voorwaarden.

(conSuLTing & proSpecTion inTernaTionaL n.v.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 oktober 2011, 
16 februari 2012 en 10 mei 2012, gewezen op verwijzing ingevolge arrest 
van het Hof van 7 juni 2011.

  (1) Zie : Cass. 18 jan. 2005, AR P.05.0037.N, AC 2005, nr. 36.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. voorafgaanDe rechTSpLeging

Bij arrest van 11 februari 2011 heeft de kamer van inbeschuldiging-
stelling, gevat bij toepassing van de artikelen 189ter, 235bis en 235ter 
Wetboek van Strafvordering, na kennisname van het vertrouwelijk 
dossier, verklaard dat :

— geen observatie in de zin van de wet werd uitgevoerd op 23 april 2003 ;
— geen onregelmatigheden zijn geschied wat betreft de observatie 

uitgevoerd op 23 september 2004 ;
— met betrekking tot de regelmatigheid van de procedure met betrek-

king tot de observatie van 23 oktober 2004 geen bijkomende onderzoeks-
handelingen dienen te worden bevolen ;

— de observatie van 23 oktober 2004 regelmatig is.
Op het cassatieberoep van de eiseres en een andere beklaagde heeft 

het Hof bij zijn arrest P.11.0494.N van 7 juni 2011 het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 11 februari 2011 vernietigd in 
zoverre het uitspraak deed over de observaties van 23 september 2004 
en 23 oktober 2004, de cassatieberoepen voor het overige verworpen en 
de aldus beperkte zaak verwezen naar het hof van beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

De bestreden arresten zijn als gevolg van deze verwijzing gewezen.

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest van 25 oktober 2011, dat enkel de heropening van de 

debatten beveelt omdat het strafdossier niet volledig is en het aange-
wezen voorkomt dat stukken zouden gevoegd worden, bevat geen schik-
kingen die de eiseres kunnen schaden.

Het cassatieberoep tegen dat arrest is bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de arti-
kelen 47sexies en 47septies Wetboek van Strafvordering, alsmede misken-
ning van de algemene rechtsbeginselen houdende het recht van verdedi-
ging en het recht op een eerlijk proces : het arrest van 10 mei 2012 oordeelt 
dat de voeging van de bevestiging van het bestaan van de machtiging 
bepaald in artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering op een later tijd-
stip dan het beëindigen van de observatie als bepaald in artikel 47septies, 
§ 2, vierde lid, van hetzelfde wetboek, rechtsgeldig is en geen afbreuk 
doet aan de betrouwbaarheid ervan noch aan het recht van verdediging 
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en het recht op een eerlijk proces ; dergelijk bewijs is verkregen zonder 
de essentiële voorwaarden voor de aanwending van de bijzondere opspo-
ringsmethode observatie na te leven ; het gebruik daarvan is onrecht-
matig en miskent steeds het recht op een eerlijk proces.

7. Artikel 47septies, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : 
“De procureur des Konings bevestigt bij schriftelijke beslissing het 
bestaan van de door hem verleende machtiging tot observatie.”

Artikel 47septies, § 2, vierde lid, van hetzelfde wetboek bepaalt : “de in 
het derde lid bedoelde beslissing (wordt) uiterlijk na het beëindigen van 
de observatie bij het strafdossier gevoegd.”

8. De termijn waarbinnen de in de vermelde bepalingen bedoelde beves-
tiging van de machtiging bij het dossier moet worden gevoegd, is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel. Die voeging 
tast niet de naleving van de wettelijk voorgeschreven voorwaarden van 
het aanwenden van de bijzondere opsporingsmethode observatie aan, maar 
betreft enkel de mogelijkheid tot controle van de regelmatigheid ervan. 

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

9. Het niet-naleven van de in artikel 47septies, § 2, vierde lid, bepaalde 
termijn, levert niet steeds miskenning op van het recht van verdediging 
en het recht op een eerlijk proces. Het staat aan de rechter die oordeelt 
over de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie 
dat te onderzoeken op grond van de concrete gegevens van de zaak en 
het voor hem gevoerde verweer.

10. Op grond van de vaststellingen die het arrest over de uitgevoerde 
observaties bevat, konden de appelrechters oordelen dat die onregelma-
tigheid het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces van 
de eiser niet heeft geschaad.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Derde middel

11. Het middel voert schending aan van de artikelen 47sexies en 47septies 
Wetboek van Strafvordering : het arrest van 10 mei 2012 oordeelt dat 
geen proces-verbaal van uitvoering van de observatie van 23 oktober 
2004 werd opgesteld door een Belgische officier van gerechtelijke politie 
zoals bedoeld in artikel 47sexies, § 3, 6o, Wetboek van Strafvordering “om 
reden dat er geen inzet was van een opstapper van de Belgische douane” ; 
het voegt zodoende aan artikel 47septies, § 2, tweede lid, van dat wetboek 
een voorwaarde toe die er niet in voorkomt.

12. Op grond van artikel 47septies, § 2, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering moet de officier van gerechtelijke politie die de leiding heeft 
over de uitvoering van de observatie en wiens naam en hoedanigheid 
op grond van artikel 47sexies, § 3, 6o, van dat wetboek vermeld zijn in 
de machtiging tot observatie, proces-verbaal opstellen van de verschil-
lende fasen van de uitvoering van de observatie.

13. Zonder op dat punt te worden bekritiseerd, stelt het arrest vast dat 
er geen inzet was van een opstapper van de Belgische douane en dat de 
uitvoering van de grensoverschrijdende observatie op 23 oktober 2004 zijn 
weerslag vindt in de gegevens verstrekt door de Nederlandse FIOD-dienst.
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14. Artikel 47septies, § 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
vereist niet dat gegevens verstrekt door een buitenlandse politiedienst 
die, zoals hier, een grensoverschrijdende observatie heeft uitgevoerd 
zonder bijstand van een Belgische officier van gerechtelijke politie, 
moeten hernomen worden in een proces-verbaal bedoel in dat artikel.

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

Vierde middel

15. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 47septies Wetboek van Strafvordering : het arrest van 10 mei 2012 
oordeelt ten onrechte dat het proces-verbaal van de uitvoering van de 
observatie van 23 september 2004 voldoet aan de wettelijke voorwaarden, 
terwijl het slechts laattijdig, namelijk tijdens de procedure voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, bij het strafdossier werd gevoegd.

16. Artikel 149 Grondwet is vreemd aan de aangevoerde grief.
In zoverre het schending van die grondwettelijke bepaling aanvoert, 

faalt het middel naar recht. 
17. Uit het antwoord op het tweede middel vloeit voort dat de vaststel-

ling dat het proces-verbaal bedoeld in artikel 47septies, § 2, tweede lid, 
Wetboek van Strafvordering slechts aan het dossier werd toegevoegd 
in de loop van de procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling, 
niet onverenigbaar is met het oordeel dat dit proces-verbaal voldoet aan 
de wettelijke voorwaarden.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen

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

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

23 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer M. Deruyck 
(bij de balie te Antwerpen).

N° 557

2o kamer — 23 oktober 2012
(P.12.1202.N)

1o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — vormen. — vorm van heT caSSa-
TieBeroep en vermeLDingen. — BeScherming van De maaTSchappij. — hoge 
commiSSie ToT BeScherming van De maaTSchappij. — BeSLiSSing Die heT 
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verZoek ToT invrijheiDSTeLLing afwijST. — caSSaTieBeroep Door raaDSman 
van De geïnTerneerDe. — geLDigheiD.

2o BeScherming van De maaTSchappij. — hoge commiSSie. — 
BeSLiSSing Die heT verZoek ToT invrijheiDSTeLLing afwijST. — caSSaTieBe-
roep Door raaDSman van De geïnTerneerDe. — geLDigheiD.

1o en 2o De verklaring van cassatieberoep van de geïnterneerde tegen de 
beslissing van de Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij die 
het verzoek van de geïnterneerde tot invrijheidstelling afwijst, dient door 
zijn advocaat te worden ingesteld, hetzij op het secretariaat van de Hoge 
commissie, hetzij met een verklaring ten overstaan van de bestuurder of 
zijn gemachtigde van de instelling waar de betrokkene is geïnterneerd  (1). 
(Art. 417 Wetboek van Strafvordering ; Art. 19ter Wet Bescherming 
Maatschappij ; Art. 1 Wet 25 juli 1893) 

(v.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Hoge commissie 
tot bescherming van de maatschappij van 14 juni 2012.

De eiser voert grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

De memorie draagt de vermelding : “Voor de verzoeker, Zijn raadsman 
Mr. Peter Verpoorten loco”, met een onleesbare handtekening en zonder 
opgave van de hoedanigheid van de ondertekenaar.

De memorie is niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

2. Krachtens artikel 417 Wetboek van Strafvordering wordt de verkla-
ring van het cassatieberoep door de veroordeelde gedaan op de griffie 
van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen en door 
hem en door de griffier getekend ; indien hij die de verklaring doet, niet 
kan of niet wil tekenen, maakt de griffier daarvan melding. Deze verkla-
ring kan in dezelfde vorm gedaan worden door een advocaat.

Artikel 1 van de Wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van 
hoger beroep of van voorziening in verbreking van de gedetineerde of 
geïnterneerde personen bepaalt dat de verklaringen van hoger beroep of 

  (1) Zie : Cass. 15 juni 2004, AR P.04.0712.N, AC 2004, nr. 326.
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cassatieberoep in de centrale gevangenissen, de huizen van verzekering, 
de huizen van arrest en de inrichtingen bedoeld bij de Wet Bescherming 
Maatschappij, de bedelaarsgestichten, de toevluchtshuizen en de Rijks-
weldadigheidsgestichten, door de personen die er in opgesloten of geïn-
terneerd zijn, worden gedaan aan de bestuurders van die inrichtingen of 
aan hun gemachtigde. Die verklaringen hebben dezelfde uitwerking als 
die ter griffie of door de griffier ontvangen.

Artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij bepaalt dat het cassa-
tieberoep tegen een door de Hoge commissie tot bescherming van de 
maatschappij genomen beslissing die de beslissing tot afwijzing van 
het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde bevestigt of die 
het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrij-
heidstelling van de geïnterneerde gegrond verklaart, alleen kan worden 
ingesteld door de advocaat van de geïnterneerde.

3. Uit al deze artikelen samen blijkt dat de verklaring van cassatiebe-
roep van de geïnterneerde tegen de beslissing van de Hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij die het verzoek van de geïnterneerde 
tot invrijheidstelling afwijst, door zijn advocaat dient te worden inge-
steld, hetzij op het secretariaat van de Hoge commissie, hetzij met een 
verklaring ten overstaan van de bestuurder of zijn gemachtigde van de 
instelling waar de betrokkene is geïnterneerd. 

4. De verklaring van cassatieberoep van de eiser werd door zijn raadsman 
afgelegd voor de secretaris van de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische gevangenis Leuven Hulp. Zij 
werd bijgevolg niet ingesteld op het secretariaat van de Hoge Commissie 
tot bescherming van de maatschappij of tegenover de bestuurder of zijn 
gemachtigde van de instelling waar de betrokkene is geïnterneerd.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

23 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Verpoorten (bij de balie te Turnhout).

N° 558

2o kamer — 23 oktober 2012

(P.12.1456.N)

wraking. — STrafZaken. — wrakingSproceDure. — aarD. — gevoLg.

De wrakingsprocedure heeft een autonoom karakter en maakt geen deel uit 
van het gerechtelijk onderzoek waarvan de gewraakte magistraat kennis 

ARREST-2012-10.indb   2272 27/06/13   16:48



N° 558 - 23.10.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2273

moet nemen, zodat zij ook niet onderworpen is aan het geheim karakter van 
dat onderzoek  (1). 

(m. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, vakantiekamer, burgerlijke zaken, van 9 juli 2012. 

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

Met arrest van 9 oktober 2012 werd het debat heropend.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM, artikel 22 
Grondwet, artikel 2 Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 57 en 127 
Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het geheim 
karakter van het strafrechtelijk onderzoek : de behandeling van en de 
uitspraak op het wrakingsverzoek zijn in openbare rechtszitting gebeurd.

2. De wrakingsprocedure heeft een autonoom karakter en maakt geen 
deel uit van het gerechtelijk onderzoek waarvan de gewraakte magis-
traat kennis moet nemen, zodat zij ook niet onderworpen is aan het 
geheim karakter van dat onderzoek.

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

Ambtshalve onderzoek

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

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

23 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Souidi (bij de 
balie te Antwerpen) en de heer Vercraeye (bij de balie te Antwerpen).

  (1) Zie : Cass. 29 sept. 2006, AR P.06.0843.N, AC 2006, nr. 452 met concl. van advocaat-
generaal met opdracht Cornelis.
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N° 559

2o kamer — 23 oktober 2012
(P.12.1581.N)

1o STrafuiTvoering. — STrafuiTvoeringSrechTBank. — TerBeSchikking-
STeLLing van De STrafuiTvoeringSrechTBank. — BeSLiSSing. — TijDSTip. — 
geen BeSLiSSing vóór heT verSTrijken van De effecTieve hoofDSTraf. — 
gevoLg.

2o BeScherming van De maaTSchappij. — TerBeSchikkingSTeL-
Ling van De regering. — TerBeSchikkingSTeLLing van De STrafuiT-
voeringSrechTBank - BeSLiSSing. — TijDSTip. — geen BeSLiSSing vóór heT 
verSTrijken van De effecTieve hoofDSTraf. — gevoLg.

1o en 2o Uit de tekst van de artikelen 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering, de 
algemene economie van deze wet en de wetgeschiedenis volgt dat de strafuit-
voeringsrechtbank over de terbeschikkingstelling dient te beslissen vóór het 
verstrijken van de effectieve hoofdstraf ; eens dat tijdstip is bereikt, kan de 
strafuitvoeringsrechtbank geen beslissing meer nemen  (1).

(procureur DeS koningS Te genT T. a.)

Conclusie van advocaat-generaal Timperman :

In voorliggende zaak stelt zich de vraag of artikel 95/2, § 2, Wet Strafuit-
voering, dat vereist dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank 
tot hetzij vrijheidsbeneming, hetzij invrijheidstelling onder toezicht van 
de terbeschikkinggestelde veroordeelde, wordt genomen voorafgaand 
aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, verhindert dat nog een 
dergelijke in die bepaling bedoelde beslissing wordt genomen wanneer, 
op het ogenblik dat de strafuitvoeringsrechtbank dient te statueren, de 
betrokken veroordeelde al zonder meer in vrijheid was gesteld.

1. Verweerder was opgesloten in uitvoering van verschillende straf-
rechtelijke veroordelingen tot gevangenisstraf. Naast effectieve gevan-
genisstraffen werd verweerder ook twee maal veroordeeld tot een terbe-
schikkingstelling van de regering voor een termijn van telkens vijf jaar. 

Zijn gevangenisstraf nam een aanvang op 14 december 2005 en volgens 
de initiële opsluitingfiche verstreek de straf op 9 augustus 2012, waarna 
nog 10 jaar terbeschikkingstelling.

Teneinde de strafuitvoeringsrechtbank te laten oordelen over de 
uitvoering van de opgelegde terbeschikkingstelling, legde de directeur 
van de gevangenis te Brugge een advies gedateerd 21 mei 2012 neer op 
de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 6 juni 2012. Het 
advies van het openbaar ministerie werd op 12 juni 2012 neergelegd ter 
griffie van de strafuitvoeringsrechtbank 

Op 15 juni 2012 werd de strafuitvoeringsrechtbank geïnformeerd door 
de directie van de gevangenis te Hasselt dat er in de berekening van het 
strafeinde van verweerder een fout was geslopen en dat, na een nieuwe 

  (1) Zie concl.van het O.M.
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berekening van de detentietijd  (1), bleek dat K. M. al op 11 mei 2012 einde 
hoofdstraf had bereikt en daarom onmiddellijk in vrijheid was gesteld. 

2. In afwezigheid van verweerder handhaafden zowel de directie als het 
openbaar ministerie ter zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van 
21 juni 2012 hun advies tot uitvoering van de terbeschikkingstelling van 
de strafuitvoeringsrechtbank.

Bij vonnis van 27 juni 2012 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank van 
Gent dat het advies betreffende de invrijheidstelling onder toezicht niet 
ontvankelijk was ; de strafuitvoeringsrechtbank steunde zich hiervoor 
op de artikelen 95/2, § 2 en artikel 95/3, § 1, van de Wet Strafuitvoering.

Krachtens artikel 95/2, § 2, Wet Strafuitvoering, zoals ingevoegd bij 
Wet van 26 april 2007  (2), beslist de strafuitvoeringsrechtbank vooraf-
gaand aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, overeenkomstig 
de procedure bepaald in afdeling 2, hetzij tot vrijheidsbeneming, hetzij 
tot invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschikkinggestelde 
veroordeelde.

Artikel 95/3, § 1, Wet Strafuitvoering, eveneens ingevoegd bij Wet van 
26 april 2007, bepaalt dat de directeur, indien de veroordeelde gedeti-
neerd is, uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de effectieve 
hoofdstraf een advies uitbrengt.

De strafuitvoeringsrechtbank stelde vast dat verweerder einde hoofd-
straf had bereikt op 11 mei 2012 en daarom onmiddellijk in vrijheid 
was gesteld en oordeelde vervolgens dat het advies van de gevangenis-
directie, dat niet was uitgebracht in overeenstemming met voormelde 
wetsbepalingen, derhalve niet ontvankelijk was  (3). 

3. Tegen voormeld vonnis stelde het openbaar ministerie cassatie-
beroep in.

In een memorie voerde de procureur des Konings in essentie aan dat 
de termijnen van artikel 95/2 en volgende, Wet Strafuitvoering, niet op 
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven en dat de strafuitvoerings-
rechtbank ten onrechte oordeelde tot de onontvankelijkheid van het 
verzoek zonder zich op een uitdrukkelijke wettekst te steunen.

Bij arrest van 24 juli 2012  (4) oordeelde het Hof dat de termijn waarvan 
sprake in artikel 95/3, § 1, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat indien 
de veroordeelde gedetineerd is de directeur uiterlijk vier maanden voor 
het verstrijken van de effectieve hoofdstraf een advies uitbrengt, niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven.

Aansluitend besliste het Hof dat de strafuitvoeringsrechtbank, die 
oordeelt dat geen acht kan worden geslagen op het advies van de direc-
teur en dat het advies betreffende de invrijheidstelling niet ontvanke-
lijk is, omdat dit werd uitgebracht minder dan vier maanden voor het 

  (1)  De voorhechtenis van negentig dagen bleek immers nog niet in rekening te zijn 
gebracht.

  (2)  BS, 13 juli 2007, 38299 e.v.
  (3)  Volledigheidshalve weze opgemerkt dat het advies van de directeur ook ten 

aanzien van het initieel verkeerd berekende “einde detentietijd” de termijn van vier 
maanden niet respecteert.

  (4)  Cass. 24 juli 2012, AR P.12.1185.N, AC 2012, nr. 433, www. cassonline.be.
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verstrijken van de effectieve hoofdstraf, haar beslissing niet naar recht 
verantwoordt. 

Het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 27 juni 2012 
werd vernietigd en de zaak werd terug verwezen naar de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Gent, anders samengesteld.

4. De strafuitvoeringsrechtbank te Gent op verwijzing, stelde met 
het thans bestreden vonnis van 24 september 2012 vast, dat de termijn 
bedoeld in artikel 95/3, § 1, Wet Strafuitvoering niet op straffe van nietig-
heid voorgeschreven wordt en dat de wetgever hierdoor blijkbaar enige 
soepelheid mogelijk heeft gemaakt.

Volgens de strafuitvoeringsrechtbank werd een zelfde soepelheid 
echter niet weerhouden door de wetgever voor de bepaling van het tijd-
stip waarop de strafuitvoeringsrechtbank moet beslissen, hetzij tot 
invrijheidsbeneming, hetzij tot invrijheidstelling van de terbeschik-
kinggestelde. 

De rechtbank oordeelt dat de formulering van artikel 95/2 Wet Straf-
uitvoering heel duidelijk is en niet voor interpretatie vatbaar :

“De ratio legis ervan is eveneens zeer evident : de wetgever heeft in 
het belang van de veiligheid van de samenleving ervoor geopteerd dat 
mogelijke gevaarlijke gedetineerden niet zouden kunnen vrijkomen in 
afwachting van een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank op een 
ogenblik dat de effectieve hoofdstraf verstreken is. Door deze bepaling 
krijgt de veroordeelde van wie de effectieve hoofdstraf is verstreken 
en die met eigen middelen voor zijn reïntegratie in de maatschappij 
zal moeten instaan, ook zekerheid dat de uitvoerende macht niet meer 
later, op een mogelijks willekeurig moment, de rechtbank alsnog zou 
kunnen vatten van een procedure tot vrijheidsbeneming of tot invrij-
heidstelling onder toezicht van de terbeschikkinggestelde. Deze geboden 
rechtszekerheid is volledig conform de betiteling van de wet van 17 mei 
2006 meer bepaald ‘betreffende de externe rechtspositie van de veroor-
deelde tot een vrijheidsstraf’, wat aan duidelijke wettelijke regels wordt 
onderworpen”.

De strafuitvoeringsrechtbank op verwijzing stelt vervolgens vast dat 
de veroordeelde reeds op 11 mei 2012 het einde van zijn gevangenisstraf 
had bereikt, en oordeelt op grond daarvan dat het advies van de direc-
teur van 21 mei 2012, ter griffie van de strafuitvoeringsrechtbank neer-
gelegd op 6 juni 2012, niet ontvankelijk was. 

5. Tegen voormeld vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent 
van 24 september 2012 stelde de procureur des Konings bij de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Gent opnieuw cassatieberoep in.

Het enige middel dat het openbaar ministerie aanvoert tegen dit vonnis 
is in wezen analoog aan datgene dat werd ontwikkeld tegen het eerste, 
en door het Hof vernietigde, vonnis van 27 juni 2012 : de termijnen in de 
Wet Strafuitvoering en meer bepaald in artikel 95/2 en volgende zijn 
niet op straffe van nietigheid voorgeschreven en er is evenmin in een 
sanctie voorzien indien de termijnen niet worden nageleefd. De strafuit-
voeringsrechtbank op verwijzing die opnieuw oordeelt tot de onontvan-
kelijkheid van het advies zonder zich op een uitdrukkelijke wettekst te 
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steunen schendt volgens eiser de artikelen 95/2 en volgenden Wet Straf-
uitvoering  (1).

Ter ondersteuning van zijn middel verwijst de procureur des Konings 
naar een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen van 
20 april 2012 waarin, in een gelijkaardige zaak, werd geoordeeld dat het 
advies van de directeur wél ontvankelijk was ; in die zaak was de persoon 
ook al in vrijheid gesteld na strafeinde vooraleer het advies betreffende de 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank was behandeld. 

De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank oordeelde dat het advies 
ontvankelijk was omdat de termijnen in de Wet Strafuitvoering en meer 
bepaald in artikel 95/2 en volgende niet op straffe van nietigheid zijn 
voorgeschreven en evenmin in een sanctie is voorzien indien de termijn 
niet werd nageleefd. Het tegen dat vonnis door de veroordeelde inge-
stelde cassatieberoep werd bij arrest van 25 mei 2012 door het Hof van 
Cassatie verworpen  (2). Het Hof verklaarde de memorie door eiser neer-
gelegd niet ontvankelijk wegens laattijdigheid en oordeelde na ambts-
halve onderzoek van de beslissing dat de substantiële en op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht waren genomen en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet was gewezen. 

6. Ter beoordeling van het cassatieberoep van de procureur des Konings 
kunnen vooreerst de verschillende relevante wetsbepalingen in herinne-
ring worden gebracht : 

— Artikel 95/2, § 1, Wet Strafuitvoering, zoals ingevoegd bij Wet van 
26 april 2007, bepaalt : “De terbeschikkingstelling van de strafuitvoe-
ringsrechtbank die overeenkomstig de artikelen 34bis tot en met 34quater 
van het Strafwetboek ten aanzien van de veroordeelde is uitgesproken, 
neemt een aanvang bij het verstrijken van de effectieve hoofdstraf”.

— Artikel 95/2, § 2, van dezelfde Wet zoals eveneens ingevoegd bij Wet 
van 26 april 2007 bepaalt : “De strafuitvoeringsrechtbank beslist vooraf-
gaand aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, overeenkomstig 
de procedure bepaald in afdeling 2, hetzij tot vrijheidsbeneming, hetzij 
tot invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschikkinggestelde 
veroordeelde.

  (1) Hoewel het thans door de procureur des Konings aangevoerde middel analoog is 
aan het middel van het eerste cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank van 27 juni 2012 lijkt er mij geen aanleiding te bestaan om de procedure 
bedoeld in artikel 1119 Ger. W. te volgen.

Er bestaat immers slecht aanleiding om een cassatieberoep tegen een beslissing op 
verwijzing na cassatie te behandelen in verenigde kamers van het Hof, indien die beslis-
sing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft 
als het middel dat door het arrest werd aangenomen (zie o.a. Cass. 25 sept. 2002, AR 
P.02.0153.F, AC 2002, nr. 478).

Dit is hier niet het geval : het bestreden vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 
van 24 september 2012 is immers niet onverenigbaar met het cassatiearrest van 24 juli 
2012. Dit laatste arrest oordeelt enkel dat de termijn van artikel 95/3, § 1, Wet Strafui-
tvoering, niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven. Het bestreden vonnis van 24 
september 2012 beaamt dit expressis verbis en wijst het advies als niet ontvankelijk af 
op grond van artikel 95/2 Wet Strafuitvoering : de rechtbank moet oordelen voorafgaand 
aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf. Over dit laatste heeft het arrest van 
het Hof van 24 juli 2012 niet geoordeeld.

  (2) Cass. 22 mei 2012, AR P.12.0761.N (onuitgegeven).
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Na het in het eerste lid bedoelde onderzoek door de strafuitvoerings-
rechtbank, wordt de veroordeelde aan wie een voorwaardelijke invrij-
heidstelling was verleend op het einde van zijn effectieve straf in vrij-
heid onder toezicht gesteld, in voorkomend geval met voorwaarden zoals 
bepaald in § 2 van artikel 95/7”.

— Artikel 95/3, § 1, bepaalt tenslotte : “De directeur, indien de veroor-
deelde gedetineerd is, brengt uiterlijk vier maanden voor het verstrijken 
van de effectieve hoofdstraf een advies uit”.

7. Wanneer het advies van de directeur laattijdig is, bijvoorbeeld slechts 
drie maanden voor het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, zal dit 
niet tot de nietigheid ervan leiden. Thans is echter de vraag aan de orde 
of het uitbrengen van het advies nog kan wanneer dit zou gebeuren op een 
moment waarop de veroordeelde in vrijheid werd gesteld, of op enig ander 
moment maar derwijze, dat dit advies niet kan leiden tot een beslissing 
van de strafuitvoeringsrechtbank “voorafgaand aan het verstrijken van de 
effectieve hoofdstraf” zoals bedoeld in artikel 95/2, § 2 van de wet.

Dient de uitdrukking voorafgaand aan het verstrijken van de effectieve 
hoofdstraf” al dan niet strikt uitgelegd te worden ? Kan de directeur nog 
een advies uitbrengen na het verstrijken van de effectieve hoofdstraf en 
is een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank dan nog mogelijk of 
niet ?

8. Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 26 april 2007 
betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrecht-
bank  (1) blijkt meermaals dat de beslissing van de strafuitvoeringsrecht-
bank over de uitvoering van de terbeschikkingstelling dient te worden 
genomen voorafgaand aan het verstrijken van de hoofdstraf en in een 
aantal gevallen blijkt bovendien dat bij gebreke van tijdige beslissing, 
de invrijheidstelling van de betrokkene zich opdringt :

— De samenvatting van de memorie van toelichting bij het wetsont-
werp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoerings-
rechtbank vermeldt : “De strafuitvoeringsrechtbank zal zich voor het 
einde van de strafuitvoering over het opgesloten houden of het onder 
toezicht plaatsen uitspreken op basis van het advies van de gevangenis-
directeur waar de veroordeelde zich bevindt (…)”  (2).

— In de memorie van toelichting zelf wordt op verschillende plaatsen 
gesteld dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank moet 
genomen worden voor het einde van de strafuitvoering of voor de effec-
tieve aanvang van de bijkomende straf die de terbeschikkingstelling 
is  (3).

— Er werd onderstreept dat het belangrijk is dat de terugkeer in de 
maatschappij “niet op een brutale manier verloopt bij het einde van de 
voorziene periode, maar wel progressief”  (4).

— Verder werd gesteld : “De terbeschikkingstelling van de strafuitvoe-
ringsrechtbank is een bijkomende straf dewelke in werking treedt op 

  (1) BS, 13 juli 2007, 38299 e.v.
  (2) Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/1, p. 3.
  (3) Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/1, p. 8.
  (4) Parl. St. Senaat, GZ 2006-2007, nr. 3-2054/1, p. 9.
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het moment dat de veroordeelde zijn effectieve hoofdgevangenisstraf of 
opsluiting heeft ondergaan. Deze bepaling herneemt het huidige prin-
cipe van terbeschikkingstelling van de regering”  (1), en tevens : “De 
behandeling van de zaak moet plaatsvinden uiterlijk twee maanden 
vóór het verstrijken van de effectieve hoofdstraf. Op deze manier wordt 
getracht de overgang van de uitvoering van de effectieve hoofdstraf 
naadloos te laten overgaan in de uitvoering van de bijkomende straf van 
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Zelfs indien 
bepaalde actoren hun opdracht niet tijdig zouden hebben vervuld, moet 
deze zitting plaatsgrijpen”  (2). 

— In dit verband is het wellicht ook nuttig te wijzen op een opmerking 
die de Raad van State heeft gemaakt in zijn advies en die de noodzake-
lijke continuïteit tussen de hoofdstraf en de uitvoering van de terbe-
schikkingstelling vooronderstelt : “Wanneer op eenzelfde veroordeelde 
achtereenvolgens de wet betreffende de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling en de voorliggende bepalingen betreffende de terbeschikkingstel-
ling van de strafuitvoeringsrechtbank worden toegepast, kunnen er 
moeilijkheden rijzen. Immers, als die veroordeelde voorwaardelijk in 
vrijheid is gesteld en hij vervolgens, na afloop van de proeftijd, definitief 
in vrijheid is gesteld, zou het onbegrijpelijk zijn dat hij van zijn vrijheid 
zou worden beroofd vanaf het begin van de periode van terbeschikking-
stelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Men kan zich immers niet 
voorstellen dat de strafuitvoeringsrechtbank ervan uit zou kunnen gaan 
dat op dat ogenblik het gevaar bestaat dat de veroordeelde zware straf-
bare feiten zou plegen waardoor de lichamelijke of geestelijke integriteit 
van derden zou worden aangetast en dat het onmogelijk zou zijn zulks 
te ondervangen door bijzondere voorwaarden op te leggen in het kader 
van een invrijheidstelling onder toezicht. De omstandigheid dat het aan 
de strafuitvoeringsrechtbank zal staan om kennis te nemen zowel van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling als van de terbeschikkingstelling 
vormt weliswaar een waarborg voor de samenhang van het achtereen-
volgens toepassen van die beide wetgevingen op eenzelfde veroordeelde. 
De Raad van State vraagt zich niettemin af of het niet verkieslijk is dat 
de wetgever zelf die kwestie regelt”  (3).

Meer specifiek wordt met betrekking tot een vraag die de Raad van 
State had gesteld geschreven : “De Raad van State vraagt zich overi-
gens af waarom niet wordt verwezen naar artikel 31, § 5 (betreffende de 
mogelijkheid van een dwangsom). De mogelijkheid van een dwangsom is 
slechts voorzien als zij een waarborg vormt voor de veroordeelde dat zijn 
geval te gepaste tijde zal worden onderzocht. Hier zou dat willen zeggen 
dat de veroordeelde aandringt dat wordt beslist over zijn terbeschik-
kingstelling terwijl hij bij gebreke van een beslissing wordt vrijgesteld 
op het einde van zijn straf”  (4).

  (1) Parl. St. Senaat, GZ 2006-2007, nr. 3-2054/1, p. 12-13.
  (2) Parl. St. Senaat, GZ 2006-2007, nr. 3-2054/1, p. 14.
  (3) Advies 41.854/2 van de Raad van State, Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/1, 

p. 54.
  (4) Parl. St. Senaat, GZ 2006-2007, nr. 3-2054/1, p. 14.
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— In het verslag van senator Talhaoui leest men het volgende : “In alle 
gevallen waarbij het vonnisgerecht een terbeschikkingstelling zal uitge-
sproken hebben zal de strafuitvoeringsrechtbank zich voor de effectieve 
aanvang van de bijkomende straf moeten uitspreken over het al dan niet 
opgesloten houden van de betrokkene. Indien de strafuitvoeringsrecht-
bank vaststelt dat er bij de terbeschikkinggestelde veroordeelde een risico 
bestaat dat hij opnieuw ernstige misdrijven zou plegen indien hij in vrij-
heid gesteld wordt en het onmogelijk is om dat risico te ondervangen door 
het opleggen van bijzondere voorwaarden in het kader van een vrijlating 
onder toezicht, zal ze de betrokkene in detentie houden” en verder : “Het 
is belangrijk dat men het feit niet uit het oog verliest dat, uitzonderingen 
niet nagesproken, de meeste personen die ter beschikking worden gesteld 
op een dag terug in de maatschappij zullen keren. Het is dus belangrijk 
dat die terugkeer in de maatschappij niet op een brutale manier verloopt 
bij het einde van de voorziene periode, maar wel progressief”  (1).

— Verder verklaarde de Minister tijdens de bespreking in de commis-
sievergadering : “Wordt tot de terbeschikkingstelling besloten dan komt 
het dossier automatisch voor de strafuitvoeringsrechtbank nog vóór de 
hoofdstraf is afgelopen. In voorkomend geval beslist de rechtbank de 
procedure op gang te brengen en de veroordeelde opgesloten te houden. 
Gesteld dat de veroordeelde geen voorwaardelijke invrijheidstelling 
heeft gekregen vóór zijn hoofdstraf is afgelopen, dan kan de strafuit-
voeringsrechtbank logischerwijze beslissen hem opgesloten te houden in 
het kader van de terbeschikkingstelling. Ook indien de veroordeelde de 
voorwaardelijke invrijheidstelling heeft gekregen vóór zijn hoofdgevan-
genisstraf is afgelopen, dan wordt zijn dossier toch onderzocht door de 
strafuitvoeringsrechtbank. In dat geval zal de rechtbank de betrokkene 
vrijlaten onder toezicht”  (2).

— Op een vraag van senator Willems betreffende het voorafgaandelijk 
karakter van de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank vinden we 
het volgende terug : “De heer Willems wijst erop dat het eerste lid van 
§ 2 van het voorgestelde artikel 95/2 bepaalt dat de strafuitvoeringsrech-
tbank beslist voorafgaand aan het verstrijken van de effectieve hoofd-
straf. Wat als deze termijn niet wordt gehaald, bijvoorbeeld wegens de 
werking van het tegensprekelijke karakter van de procedure ? Is er dan 
een sanctie voorzien ? De minister antwoordt dat de strafuitvoering-
srechtbank geen keuze heeft : ze moet haar beslissing nemen voor de 
hoofdstraf is afgelopen”  (3).

Verder lezen we in het verslag ook nog : “De heer Willems wenst duideli-
jkheid over de gevolgen van het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank 
niet beslist voorafgaand aan het verstrijken van de effectieve hoofd-
gevangenisstraf. Vervalt dan de maatregel van terbeschikkingstelling ? 
De heer Hugo Vandenberghe voegt eraan toe dat, in de aangehaalde 
hypothese, de gedetineerde reeds is vrijgelaten en de bijkomende straf 
nog niet is begonnen. In dat geval blijft de strafuitvoeringsrechtbank 

  (1) Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/4, p. 5-6.
  (2) Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/4, p. 10.
  (3) Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/4, p. 13.
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bevoegd voor de uitvoering van de bijkomende straf. Spreker meent dat 
de bijkomende straf niet kan vervallen omwille van het feit dat zij niet 
is begonnen tijdens de hoofdgevangenisstraf, aangezien dit niet uitdruk-
kelijk in het Strafwetboek is bepaald. Volgens de minister moet dat 
een uitzonderlijke maatregel blijven. Als de betrokkene zijn hoofdstraf 
heeft uitgezeten, heeft hij zijn schuld aan de maatschappij afgelost. De 
bijkomende straf moet dus beginnen voordat de hoofdstraf is afgelopen, 
overeenkomstig het in artikel 4 voorgestelde artikel 95/2, § 2, eerste lid. 
De heer Hugo Vandenberghe leidt hieruit af dat de beslissing van terbe-
schikkingstelling moet vallen voor het verstrijken van de effectieve 
hoofdstraf. De heer Willems blijft erbij dat het artikel niet duidelijk 
vermeldt wat de gevolgen zijn als de beslissing niet tussenkomt voor het 
verstrijken van de hoofdstraf. De heer Hugo Vandenberghe meent dat 
deze situatie hier niet wordt geregeld. Men kan echter niet beschouwen 
dat de bijkomende maatregel dan vervalt, aangezien deze hypothese niet 
uitdrukkelijk wordt vermeld bij de gevallen van verval van de straf in 
het Strafwetboek”  (1). De minister neemt aldus uitdrukkelijk een ander 
standpunt in dan Senator Vandenberghe.

— Ook uit de bespreking van de tekst in de Commissie voor Justitie 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, blijkt dat de strafuitvoer-
ingsrechtbank vóór het einde van de hoofdstraf een beslissing dient te 
nemen over de uitvoering van de terbeschikkingstelling : “In alle gevallen 
waarbij het vonnisgerecht een terbeschikkingstelling zal uitgesproken 
hebben, zal de strafuitvoeringsrechtbank zich voor de effectieve aanvang 
van de bijkomende straf moeten uitspreken over het al dan niet opges-
loten houden van de betrokkene. Indien de strafuitvoeringsrechtbank 
vaststelt dat er bij de terbeschikkinggestelde veroordeelde een risico 
bestaat dat hij opnieuw ernstige misdrijven zou plegen indien hij in 
vrijheid gesteld wordt en het onmogelijk is om dat risico te ondervangen 
door het opleggen van bijzondere voorwaarden in het kader van een 
vrijlating onder toezicht, zal ze de betrokkene in detentie houden”  (2).

9. Dat de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank over de uitvo-
ering van de terbeschikkingstelling dient te worden genomen vóór 
het verstrijken van de hoofdstraf, lijkt ook te volgen volgt ook uit de 
constellatie van de wet zelf.

Artikel 95/5, § 1 Wet Strafuitvoering bepaalt dat de behandeling van 
de zaak plaats vindt op de eerste nuttige zitting van de strafuitvoering-
srechtbank na ontvangst van het advies van het openbaar ministerie, 
en dat de zitting moet plaats vinden uiterlijk twee maanden voor het 
verstrijken van de effectieve hoofdstraf. 

Verder bepaalt artikel 95/8 Wet Strafuitvoering dat het vonnis uitvoer-
baar wordt op de dag dat de veroordeelde zijn effectieve hoofdstraf heeft 
ondergaan of, in geval van vervroegde invrijheidstelling, op de dag dat 
de veroordeelde in vrijheid wordt gesteld  (3). 

  (1) Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/4, p. 14.
  (2) Verslag Muls, Parl. St. Kamer GZ 2006-07, doc 51 2999/003, p. 7.
  (3) Cfr. M. franchimonT, A. jacoBS en A. maSSeT, Manuel de procédure pénale, Brussel, 

Larcier, 2012, 1413 die erop wijzen dat de terbeschikkingstelling “prend cours à l’issue de 
l’emprisonnement principal effectif ou de la réclusion”.
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Aldus kan ook uit die bepalingen volgen dat, indien de strafuitvoer-
ingsrechtbank zou kunnen beslissen over de uitvoering van de terbes-
chikkingstelling, nadat de hoofdstraf is verstreken, de beslissing tot 
uitvoering van de terbeschikkingstelling niet meer uitvoerbaar is.

10. Ook de finaliteit van de terbeschikkingstelling lijkt in te houden 
dat de beslissing tot uitvoering van de terbeschikkingstelling noodza-
kelijkerwijze moet worden genomen vóór het verstrijken van de hoofd-
straf ; immers, de terbeschikkingstelling is een bijkomende straf bij 
de eerste straf die door de rechtbank uitgesproken is ten aanzien van 
degenen die misdrijven pleegden en die een belangrijke en voortdurende 
dreiging betekenen voor de maatschappij  (1).

De bedoeling van deze als straf gekwalificeerde maatregel ligt er 
immers in de maatschappij te beschermen tegen gevaarlijke delin-
quenten  (2) : Het doel van de TBR is de maatschappij te beschermen 
tegen bepaalde gevaarlijke delinquenten door deze na het uitvoeren van 
hun straf verder gevangen te houden (“interneren”) of te controleren 
onder de vorm van een invrijheidstelling op proef”  (3).

Men zou kunnen stellen dat het dan ook voor zich spreekt dat deze 
doelstelling van bescherming van de maatschappij slechts kan worden 
gerealiseerd indien er na het verstrijken van de hoofdstraf en het begin 
van uitvoering van de terbeschikkingstelling geen hiaat zit zodat, eens 
de betrokkene als gevolg van het verstrijken van de hoofdstraf in vrijheid 
wordt gesteld, de uitvoering van de terbeschikkingstelling ook niet meer 
mogelijk is. Enkel een continuüm tussen de uitvoering van de hoofdstraf 
en de terbeschikkingstelling zou aan deze doelstelling van bescherming 
van de maatschappij ten volle kunnen tegemoet komen. Dit neemt niet 
weg dat dergelijke een argumentatie langs twee kanten snijdt : wat met 
de bescherming van de maatschappij indien, zoals in casu ten gevolge van 
een mogelijks gebrek aan diligentie van de penitentiaire administratie, 
er wél een invrijheidstelling zonder meer is vooraleer de strafuitvoering-
srechtbank kan beslissen over de terbeschikkingstelling ?

11. Hoe was de situatie bij strafeinde met betrekking tot een veroor-
deelde die ter beschikking van de regering werd gesteld onder de gelding 
van de vroegere Wet Bescherming Maatschappij van 9 april 1930 ? 

“Als de terbeschikkingstelling van de regering (TBR) werd bevolen, 
wordt de betrokkene, na het uitzitten van zijn straf en voor de periode 
in het vonnis bepaald, onder de voogdij van de minister van Justitie 
gesteld”  (4).

“De concrete uitvoering van de TBR berust bij de minister van Justitie, 
zijnde de Dienst Individuele Gevallen van het Directoraat-generaal 
Strafinrichtingen. Nadat de veroordeelde zijn straffen heeft ondergaan 

  (1) Parl. St. Senaat, GZ 2006-07, nr. 3-2054/1, p. 4 ; Parl. St. Kamer, GZ 2006-07, doc 51 
2999/003, p. 3-4.

  (2) C. van Den wyngaerT, m.m.v. B. De SmeT en S. vanDromme Strafrecht & Strafpro-
cesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 398.

  (3) Y. van Den Berghe, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedeti-
neerden, Brussel, Larcier, 2002, nr. 746.

  (4) C. van Den wyngaerT, m.m.v. B. De SmeT en S. vanDromme, Strafrecht & Strafpro-
cesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2011, 530.
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(bij einde van alle straffen of bij einde van de proeftijd in geval van 
een voorwaardelijke invrijheidstelling), beslist de minister onder welke 
vorm de T.B.R. zal uitgevoerd worden (internering of invrijheidstel-
ling op proef)”  (1). Er wordt daarbij ook verduidelijkt dat wanneer de 
proeftijd gunstig verloopt, de veroordeelde de definitieve invrijheidstel-
ling bekomt en de straf geacht wordt te zijn uitgevoerd.

Zou men aldus per analogie niet kunnen stellen dat wanneer de 
hoofdstraf volledig is uitgevoerd en de betrokkene als gevolg daarvan 
in vrijheid werd gesteld, de straf geacht wordt volledig te zijn uitge-
voerd, en dit niet alleen wat de hoofdstraf betreft, doch ook met betrek-
king tot de ‘bijkomende’ straf  (2) die daarvan deel uitmaakt ? Toch is 
het zo dat, anders dan onder gelding van de Wet Strafuitvoering, in de 
vroegere wetgeving niet uitdrukkelijk was bepaald dat de beslissing van 
de minister moet tussenkomen voorafgaand aan het verstrijken van de 
effectieve hoofdstraf.

Artikel 25, eerste alinea Wet Bescherming Maatschappij  (3) bepaalde : 
“Na afloop van hun gevangenisstraf worden de veroordeelden die ter 
beschikking van de regering zijn gesteld, onder het toezicht geplaatst 
van de Minister van Justitie, die hen in vrijheid kan laten onder de 
door hem bepaalde voorwaarden, of hun internering kan gelasten”. Kan 
daar niet uit afgeleid worden dat er ook onder de vroegere wetgeving 
minstens een continuüm diende te zijn tussen het verstrijken van de 
gevangenisstraf en het ter beschikking stellen van de regering ?

Bovendien blijkt ook uit de vroegere wetgeving dat indien de bevoegde 
instantie niet tijdig een noodzakelijke beslissing had gewezen, de 
betrokkene in vrijheid werd gesteld :

— aldus in het opgeheven artikel 25ter, zesde alinea, Wet Bescherming 
Maatschappij, bij gebrek aan tijdige beslissing van de raadkamer aan wie 
een aanvraag werd gericht om uitspraak te doen over de beslissing van 
de minister van Justitie tot internering conform het vroegere artikel 
25bis Wet Bescherming Maatschappij ; 

— in het opgeheven artikel 25quater, vierde alinea, Wet Bescherming 
Maatschappij, bij gebrek aan tijdige beslissing van minister van Justitie 
aan wie om invrijheidstelling werd gevraagd na een jaar vrijheidsben-
eming die uitsluitend is gesteund op een beslissing tot internering over-
eenkomstig het vroegere artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij ; 

— in het opgeheven artikel 26bis, achtste alinea, Wet Bescherming 
Maatschappij, bij gebrek aan tijdige beslissing van de kamer van inbe-
schuldigingstelling over het hoger beroep ingesteld door de veroordeelde 

  (1) Y. van Den Berghe, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedeti-
neerden, Brussel, Larcier, 2002, nr. 750.

  (2) Het Hof heeft in het verleden geoordeeld dat TBR geen bijkomende straf is, 
maar slechts een deel van de vrijheidsberoving uitmaakt die één geheel vormt met 
de  hoofdgevangenisstraf : zie noot MT onder Cass. 2 jan. 2007, AR P.06.1622.N, AC 2007, 
nr. 1. Uit dit arrest volgt ook dat de internering [wat een mogelijke vorm van TBR was 
(cfr. Y. van Den Berghe, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden, 
Brussel, Larcier, 2002, nr. 750)] van een veroordeelde na afloop van zijn gevangenisstraf, 
naar zijn aard een dringende maatregel is die onmiddellijk uitvoerbaar is.

  (3) Opgeheven door artikel 11, Wet 26.04.2007, inwerkinggetreden 1 januari 2012.
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en het openbaar ministerie tegen de beschikkingen van de raadkamer 
gegeven in de gevallen bedoeld in de artikelen 25ter en 26.

De vraag werd in het verleden nooit gesteld, laat staan beantwoord, 
of de noodzakelijke invrijheidstelling tengevolge van een niet tijdige 
beslissing van één van hoger genoemde instanties, automatisch leidt 
tot het verval van de mogelijkheid van uitvoering van de terbeschik-
kingstelling ?

Volledigheidshalve kan hier worden opgemerkt dat met betrekking 
tot de vroegere wetgeving uitdrukkelijk werd geschreven dat bij gebrek 
aan beslissing van de minister van Justitie vóór het einde van de gevan-
genisstraf, de betrokkene diende te worden vrijgelaten. Een niet gepub-
liceerde beschikking van de raadkamer in de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel van 10 mei 2002 (nr. 17.1965) besliste dat, nu bleek 
dat het ministeriële besluit betreffende de uitvoering van de terbe-
schikkingstelling meer dan drie maanden na het einde van de onder-
gane gevangenisstraf was genomen, de betrokkene in vrijheid diende te 
worden gesteld  (1). 

12. Het lijkt voor de hand te liggen dat zowel uit de bepalingen van 
het opgeheven hoofdstuk VII van de Wet Bescherming Maatschappij, 
als uit de tekst van artikel 95/2 Wet Strafuitvoering  (2) en de parlemen-
taire voorbereiding ervan, als uit de ratio legis van de terbeschikking-
stelling van de regering (vroeger) of strafuitvoeringsrechtbank (nu), 
kan afgeleid worden dat de strafuitvoeringsrechtbank geen beslissing 
meer kan nemen over de uitvoering van de terbeschikkingstelling 
wanneer deze beslissing wordt genomen nadat de effectieve hoofdstraf is 
verstreken. Eerder dan dat de strafuitvoeringsrechtbank het advies van 
de directeur in zulk geval zou moeten onontvankelijk verklaren, zoals in 
casu werd gedaan, komt het mij voor dat de strafuitvoeringsrechtbank 
alsdan moet vaststellen dat zij zonder rechtsmacht is. Merkwaardig is 
trouwens dat het bestreden vonnis in casu het advies van de directeur 
van 6 juni 2012 niet ontvankelijk verklaart maar zich niet uitspreekt 
over het advies van de procureur des Konings van 12 juni 2012. 

Dit belet niet dat er tegenargumenten kunnen geformuleerd worden : 
— het is niet omdat er geen tijdige beslissing door de strafuitvoering-

srechtbank wordt genomen dat de sociale gevaarlijkheid van bepaalde 
gedetineerden plots onbestaande wordt. Hoe kan een georganiseerde 
collectiviteit zich in zulk geval nog verder beveiligen ?

— in voorkomend geval wordt een (doorgaans aanzienlijk) deel van de 
straf opgelegd door de bodemrechter niet meer uitgevoerd en voorziet de 
wet niet in een vangnet om hieraan te remediëren ;

  (1) Zie : J. moreau, “Mise à la disposition du gouvernement des condamnés”, in Droit 
pénal et procédure pénale, Kluwer, losbladig., 2002, nr. 39, die evenwel verwijst naar een 
andersluidend standpunt van Franchimont in : M. franchimonT, A. jacoBS en A. maSSeT, 
Manuel de procédure pénale, Luik, éd. Coll. scientifique de la Faculté de droit de Liège 
et du Jeune barreau de Liège, 1989, 1045 ; niettemin lijkt me uit het door Moreau aange-
haalde citaat uit het werk van Franchimont niet meteen een andersluidend standpunt 
te kunnen worden afgeleid.

  (2) Het woord “voorafgaand” in artikel 95/2, § 2, Wet Strafuitvoering heeft geen zin als 
de strafuitvoeringsrechtbank toch ten allen tijde zou kunnen beslissen.

ARREST-2012-10.indb   2284 27/06/13   16:48



N° 559 - 23.10.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2285

— wordt op impliciete maar zekere wijze een manier van verval van 
straf ingevoerd die niet door de wet is geregeld.

13. Waar het bestreden vonnis van 24 september 2012 vaststelt dat de 
verweerder reeds op 11 mei 2012 het einde van zijn hoofdstraf had bereikt 
en dat in deze omstandigheden het advies uitgebracht op 21 mei 2012 en 
ter griffie neergelegd op 6 juni 2012 het voor de rechtbank onmogelijk 
maakte om het artikel 95/2 Wet Strafuitvoering na te leven en de proce-
dure conform Titel XIbis, Hoofdstuk 1, afdeling 2, Wet Strafuitvoering 
te voeren, volgt uit het bovenstaande dat het enige middel, dat aanvoert 
dat het bestreden vonnis geen rekening houdt met de niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven termijnen  (1), niet tot cassatie van het best-
reden vonnis kan leiden. Het middel is niet ontvankelijk. Er zijn geen 
ambtshalve middelen.

concLuSie : verwerping. 

arreST.

i. rechTpSLeging voor heT hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Gent van 24 september 2012.

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

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft op 15 oktober 2012 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht en eerste advo-
caat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 95/2 Wet Strafuitvoe-
ring ; aangezien de termijnen in dit artikel bepaald niet op straffe van 
nietigheid zijn voorgeschreven en er geen sanctie is bepaald indien 
de termijnen niet worden nageleefd, kan het vonnis niet naar recht 
oordelen dat het advies van de directeur als niet-ontvankelijk moet 
worden aangezien daar de rechter zelf de termijn van artikel 95/2 Wet 
Strafuitvoering niet kan respecteren.

2. Volgens artikel 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering neemt de terbe-
schikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die overeenkomstig 
de artikelen 34bis tot en met 34quater Strafwetboek ten aanzien van de 
veroordeelde is uitgesproken, een aanvang bij het verstrijken van de 

  (1) Het bestreden vonnis steunt zijn beslissing op artikel 95/2 Wet Strafuitvoering. 
Dit artikel lijkt mij geen termijnen sensu strictu te bevatten (wat een duur of periode 
veronderstelt tussen een begin- en eindpunt), maar wel tijdstippen : namelijk het ogen-
blik waarop de terbeschikkingstelling begint en het ogenblik waarop de strafuitvoe-
ringsrechtbank moet beslissen. Dit laatste voorafgaand aan het verstrijken van de effec-
tieve hoofdstraf.
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effectieve hoofdstraf en beslist de strafuitvoeringsrechtbank vooraf-
gaand aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, overeenkomstig 
de procedure bepaald in afdeling 3, hetzij tot vrijheidsbeneming, hetzij 
tot invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschikkinggestelde 
veroordeelde.

Artikel 95/3, § 1, van dezelfde wet, bepaalt dat, indien de veroordeelde 
gedetineerd is, de directeur uiterlijk vier maanden vóór het verstrijken 
van de effectieve hoofdstraf een advies uitbrengt. Deze termijn is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven.

3. Uit de tekst van de artikelen 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering, de 
algemene economie van deze wet en de wetgeschiedenis volgt dat de straf-
uitvoeringsrechtbank over de terbeschikkingstelling dient te beslissen 
vóór het verstrijken van de effectieve hoofdstraf. Eens dat tijdstip is 
bereikt, kan de strafuitvoeringsrechtbank geen beslissing meer nemen. 

4. Het vonnis dat dateert van 24 september 2012 stelt vast dat de 
verweerder reeds op 11 mei 2012 einde hoofdstraf had bereikt en dat in 
deze omstandigheden het advies uitgebracht op 21 mei 2012 dat ter griffie 
werd neergelegd op 6 juni 2012, het voor de rechtbank onmogelijk maakt 
om het artikel 95/2 Wet Strafuitvoering na te leven en de procedure te 
voeren conform Titel XIbis, Hoofdstuk 1, afdeling 2 Wet Strafuitvoering.

Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is bijge-
volg niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

23 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal.

N° 560

2o kamer — 23 oktober 2012
(P.12.0318.N)

1o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — vormen. — vorm en Termijn van 
BeTekening en-of neerLegging. — voor verZeT vaTBare verSTekBeSLiSSing. 
— onTvankeLijkheiD van heT caSSaTieBeroep. — BeoorDeLing Door heT hof. 
— vereiSTe.

2o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — vormen. — vorm en Termijn van 
BeTekening en-of neerLegging. — voor verZeT vaTBare verSTekBeSLiSSing. 
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— BeTekening Door een anDere parTij Dan De eiSer. — verpLichTing van De 
eiSer.

3o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — vormen. — vorm en Termijn van 
BeTekening en-of neerLegging. — voor verZeT vaTBare verSTekBeSLiSSing. 
— BeTekening Door een anDere parTij Dan De eiSer. — verZuim De STukken 
van BeTekening aan heT DoSSier Te voegen of TijDig neer Te Leggen. — geen 
BewijS van BeTekening. — overmachT.

4o aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — aLgemeen. — 
fouT. — SchaDe. — oorZakeLijk verBanD. — onaanTaSTBare BeoorDeLing 
Door De feiTenrechTer. — opDrachT van heT hof. — marginaLe ToeTSing.

5o onaanTaSTBare BeoorDeLing Door De feiTenrechTer. — 
aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — fouT. — SchaDe. — oorZakeLijk 
verBanD. — opDrachT van heT hof. — marginaLe ToeTSing.

6o huiSveSTing. — ongeSchikT of onBewoonBaar verkLaarDe woning. — 
BurgemeeSTer. — BeveL ToT onTruiming. — BijSTanD van De poLiTie. — aarD 
van De opDrachT.

7o poLiTie. — ongeSchikT of onBewoonBaar verkLaarDe woning. — BeveL ToT 
onTruiming van De BurgemeeSTer. — BijSTanD van De poLiTie. — aarD van De 
opDrachT.

8o aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — SchaDe. — aLge-
meen. — SchaDeverhinDerenD karakTer van een conTracTueLe, weTTeLijke 
of regLemenTaire verpLichTing. — criTerium.

9o aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — SchaDe. — aLge-
meen. — SchaDeverhinDerenD karakTer van een conTracTueLe, weTTeLijke 
of regLemenTaire verpLichTing. — BeoorDeLing. — uiTLegging.

10o huiSveSTing. — vLaamSe wooncoDe. — BurgemeeSTer. — ongeSchikT 
of onBewoonBaar verkLaarDe woning. — herhuiSveSTing. — koSTen voor De 
onTruiming. — verhaaL op De eigenaar. — voorwaarDe.

1o en 2o Opdat het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen een bij 
verstek gewezen beslissing die vatbaar is voor verzet zou kunnen beoordelen, 
wat een regelmatige betekening van de verstekbeslissing veronderstelt, dient 
het te beschikken over de stukken die het bewijs leveren van een regelmatige 
betekening van de verstekbeslissing aan de versteklatende partij ; het staat 
aan de eiser om er over te waken dat, indien een andere partij dan hijzelf 
opdracht gaf tot betekening van de verstekbeslissing, de stukken waaruit de 
regelmatige betekening van die beslissing blijkt, aan het dossier worden toege-
voegd of tijdig ter griffie van het Hof worden neergelegd  (1).

3o De enkele omstandigheid dat een andere partij dan de eiser opdracht gaf 
tot betekening van de verstekbeslissing en dat die partij heeft verzuimd deze 
stukken aan het dossier toe te voegen of ze tijdig neer te leggen ter griffie 
maakt voor de eiser geen overmacht uit  (2).

  (1) Zie Cass. 10 dec. 1997, AR P.97.1084.F, AC 1997, nr. 548 ; Cass. 13 feb. 2001, AR 
P.99.0649.N, AC 2001, nr. 89.

  (2) Zie Cass. 10 dec. 1997, AR P.97.1084.F, AC 1997, nr. 548 ; Cass. 13 feb. 2001, AR 
P.99.0649.N, AC 2001, nr. 89.
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4o en 5o De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij 
het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen fout en schade 
afleidt ; het Hof gaat niettemin na of de rechter zijn beslissing met betrekking 
tot het al dan niet bestaan van het oorzakelijk verband wettig heeft kunnen 
gronden op die vaststellingen  (1).

6o en 7o Op grond van de artikelen 14, eerste en tweede lid, en 15 Wet Poli-
tieambt, 15, § 1, eerste en vijfde lid, Vlaamse Wooncode en 42, eerste lid, 
Wet Geïntegreerde Politiedienst, kan de burgemeester een beroep doen op de 
politiediensten om bijstand te verlenen bij de ontruiming van een ongeschikt 
of onbewoonbaar verklaarde woning ; een dergelijke bijstand behoort tot de 
opdrachten van bestuurlijke politie van de politiediensten en niet tot de 
opdrachten van gerechtelijke politie (2).

8o Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting 
sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 Burgerlijk Wetboek 
ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeen-
komst, 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 (3).

9o Het staat aan de rechter te oordelen door middel van de uitlegging van 
de overeenkomst, de wet of het reglement of de gedane uitgaven blijkens de 
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, al dan 
niet definitief voor rekening moeten blijven van diegene die ze heeft moeten 
doen (4).

10o De toepassing van artikel 15, § 1, zesde lid, 1o, Vlaamse Wooncode, dat 
bepaalt dat in de gevallen dat de burgemeester overgaat tot herhuisves-
ting, de kosten om de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning te 
ontruimen op de eigenaar kunnen worden verhaald, vereist niet dat daad-
werkelijk tot herhuisvesting van de bewoners van het ongeschikt of onbe-
woonbaar verklaarde woning is overgegaan ; het volstaat dat tot ontruiming 
van de bedoelde woning is overgegaan en de bewoner de mogelijkheid van 
herhuisvesting is aangeboden (5).

(STaD anTwerpen e.a. T. m.)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger :

1. De verweerder was eigenaar van een pand in de Stad Antwerpen, 
dat bij Burgemeesterbesluit van 9 mei 2008 ongeschikt en onbewoonbaar 
werd verklaard. Het pand werd op 19 mei 2009 door een gezamenlijke 
actie van het stadspersoneel en de politiediensten ontruimd. Navol-
gend werd de verweerder voor de correctionele rechtbank te Antwerpen 
vervolgd wegens inbreuk op het Decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode wegens het verhuren of ter beschikking stellen van 
appartementen die niet voldoen aan de vereisten bedoeld in artikel 5 van 
de Vlaamse Wooncode.

2. De Stad Antwerpen (eiseres I.1) stelde zich voor de correctionele 
rechtbank te Antwerpen burgerlijke partij en vorderde op grond van 

  (1) tot (5)  Zie de concl. van het O.M.
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artikel 15 van de Vlaamse Wooncode en, ondergeschikt, op grond van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de kosten terug 
die verbonden waren aan de tussenkomst van het stadspersoneel en de 
lokale politie bij de ontruiming van het pand op 19 mei 2009.

Bij vonnis van 2 mei 2011 wees de correctionele rechtbank te Antwerpen, 
die de feiten bewezen verklaarde in hoofde van de verweerder, deze vorde-
ring af om reden dat er onvoldoende bewijs werd geleverd van het feit 
dat de gedragen kosten herhuisvestingskosten in de zin van artikel 15 
Vlaamse Wooncode betreffen, en dat de door de politie gemaakte kosten 
kaderen “in een gerechtelijke opdracht naar aanleiding van een misdrijf, 
waarbij de kosten die worden opgesomd door de stad toch wel inherent 
zijn aan het gerechtelijk optreden van de politie en de wooninspectie”.

3. Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen 
(eiser I.2), van zijn kant, kwam vrijwillig tussen in de procedure voor de 
correctionele rechtbank te Antwerpen en vorderde op grond van artikel 
20bis, § 1, Vlaamse Wooncode het herstel van de ongeschiktheid van de 
appartementen door de uitvoering van diverse aanpassingswerken. 

Ook deze vordering werd door de correctionele rechtbank in het vonnis 
van 2 mei 2011 afgewezen omdat, naar het oordeel van de rechtbank, deze 
vordering “tegenstrijdig is met het gegeven dat door de Wooninspecteur 
uitdrukkelijk wordt geformuleerd als zijnde de vaststelling dat het pand 
niet in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of aanpassings-
werken (gelet op de stedenbouwkundige inbreuk die op het pand rust)”.

Voor het Hof van Beroep te Antwerpen vorderde eiser I.2 niet enkel 
meer dat aanpassingswerken zouden worden uitgevoerd aan het bedoelde 
pand, zijnde de eigenlijke herstelvordering op grond van artikel 20bis, § 1, 
Vlaamse Wooncode, maar ook, op grond van artikel 20bis, § 8, Vlaamse 
Wooncode, hem te machtigen om de kosten gevallen tijdens de ontrui-
mingsactie te verhalen op de verweerder. In ondergeschikte orde, voor 
het geval het hof van beroep zou oordelen dat de ontruimingskosten niet 
door de eiser I.2 via de door hem ingestelde herstelvordering kon worden 
verhaald, vorderde de eiser I.1, in hoofdorde op grond van de artikelen 
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, en, in ondergeschikte orde op grond van 
artikel 15 Vlaamse Wooncode, de kosten terug voor de ontruiming van 
het pand.

4. Door de Wooninspecteur bevoegd voor het grondgebied van de 
provincie Antwerpen (de eiser II-III) werd op 5 augustus 2008 een herstel-
vordering toegezonden aan het parket van de procureur des Konings te 
Antwerpen.

Oorspronkelijk strekte deze herstelvordering tot de stopzetting van 
verhuring en/of terbeschikkingstelling van het pand, omdat er een 
stedenbouwkundige inbreuk werd vastgesteld wegens het vermeerderen 
van het aantal woongelegenheden. De herstelvordering werd naderhand 
bij conclusie gewijzigd in een vordering tot herbestemming of sloop, 
omdat tijdens de procedure voor het hof van beroep gebleken was dat 
het pand was verkocht, dat de nieuwe eigenaar een stedenbouwkundige 
vergunning had aangevraagd voor het verbouwen van de woning naar drie 
studio’s, bij een controle ter plaatse gebleken was dat de verbouwingen 
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aan de gang waren en dat het pand inmiddels was verbouwd conform de 
vergunning. Daardoor was het beletsel om het integraal herstel van alle 
gebreken te vorderen niet meer voorhanden. Aangezien er evenwel nog 
aanzienlijke gebreken waren, vorderde de eiser II-III voor het hof van 
beroep te Antwerpen het herstel van alle gebreken.

Bij vonnis van 2 mei 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen, werd de herstelvordering van de eiser II-III afgewezen.

De eiser II-III stelde, net als de eiseres I.1 en de eiser I.2, hoger beroep 
in tegen dit vonnis.

5. Het bestreden arrest van 18 januari 2012 van het hof van beroep te 
Antwerpen, gewezen bij verstek ten aanzien van de verweerder, beves-
tigt het in eerste aanleg gewezen vonnis met betrekking tot de burger-
lijke vordering van de eiseres I.1.

Voor wat de herstelvordering van de eiser I.2 en de eiser II-III betreft, 
hervormt het hof van beroep het beroepen vonnis en verklaart de herstel-
vordering van de eiser I.2 en de eiser II-III ontvankelijk en gegrond. Wat 
die laatste herstelvordering betreft, wordt door het bestreden arrest 
aan de verweerder bevel opgelegd om het pand te laten voldoen aan de 
vereisten van artikel 5, Vlaamse Wooncode, maar wordt slechts een 
specifieke reeks van te herstellen gebreken opgesomd.

De eiseres I.1 wordt verder als burgerlijke partij in de kosten van haar 
hoger beroep verwezen, terwijl de verweerder wordt veroordeeld tot de 
kosten in beide aanleggen met betrekking tot de herstelvordering van 
de eiser I.2 en van de eiser II-III.

6. Door de eiseres I.1, de eiser I.2 en door de eiser II-III wordt tegen dit 
arrest cassatieberoep aangetekend.

Eiser II (de Wooninspecteur) tekent een eerste maal cassatieberoep 
aan op 1 februari 2012. Van dit cassatieberoep wordt afstand gedaan 
omdat het ten aanzien van de verweerder bij verstek gewezen arrest 
van 18 januari 2012 aan deze laatste nog niet was betekend, zodat de 
gewone termijn van verzet, bepaald in artikel 187 Wetboek van Strafvor-
dering, op 1 februari 2012, datum van het eerste cassatieberoep, nog niet 
verstreken was en de beslissing bijgevolg geen eindbeslissing vormde in 
de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zodat dit 
eerste cassatieberoep als voorbarig en onontvankelijk diende te worden 
beschouwd.

Door de eiser III, zijnde dezelfde Wooninspecteur, wordt op 2 maart 
2012 opnieuw cassatieberoep aangetekend.

7. De zaak werd op de algemene rol ingeschreven op 22 februari 2012.

Door de eiseres I.1 werd een memorie met twee middelen, waarvan het 
eerste uiteenvalt in twee onderdelen, neergelegd op 20 april 2012.

De eiser I.2 legt diezelfde dag eveneens een memorie neer met één 
middel.

Door de eiser II-III wordt een eerste memorie met één middel neer-
gelegd op maandag 23 april 2012, samen met de afstand voor het eerste 
cassatieberoep van 1 februari 2012. Een tweede (inhoudelijk gelijklui-
dende) memorie wordt neergelegd op 25 april 2012.
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8. De door de eiser II gedane afstand van het eerste cassatieberoep van 
1 februari 2012 kan verleend worden.

9. In de op 23 april 2012 neergelegde memorie meldt de eiser II-III dat 
het verstekarrest van het hof van beroep te Antwerpen op 8 februari 
2012 werd betekend aan de verweerder, zijnde na het aantekenen van 
het eerste cassatieberoep van 1 februari 2012, waarvan op 23 april 2012 
afstand wordt gedaan. 

Ondanks deze vermelding in de memorie van 23 februari 2012 van de 
eiser II-III, blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
evenwel niet dat het verstekarrest effectief aan de verweerder werd bete-
kend. Er moet bijgevolg worden aangenomen dat ook het tweede cassa-
tieberoep van de eiser III van 2 maart 2012 tijdens de gewone termijn van 
verzet werd ingesteld, zodat dit cassatieberoep niet ontvankelijk is.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Het enig middel dat door de eiser II-III in zijn ontvankelijke eerste 
memorie wordt aangevoerd betreft een schending van artikel 20bis, § 1, 
eerste lid, Vlaamse Wooncode, artikel 44 Strafwetboek, de artikelen 
16 en 189 Wetboek van Strafvordering en artikel 149 Grondwet omdat 
het bestreden arrest volgens de eiser onterecht heeft geoordeeld dat 
de verweerder diende over te gaan tot het uitvoeren van een concreet 
aantal weg te werken gebreken, limitatief opgelijst in het beschikkend 
gedeelte van het arrest, terwijl :

— de herstelvordering van de wooninspecteur een toepassing is van 
artikel 44 Strafwetboek en de artikelen 161 en 189 Wetboek van Straf-
vordering, en de teruggave in de meeste brede betekenis van het woord 
derhalve bestaat uit het tenietdoen van (alle) materiële gevolgen van 
het misdrijf ;

— artikel 20bis, § 1, eerste lid, eerste zin Vlaamse Wooncode aangeeft 
dat het uitvoeren van de herstelvordering erin bestaat (bij gebrek aan 
wettig beletsel hiertoe) om de overtreder te bevelen om werken uit te 
voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5, 
Vlaamse Wooncode ;

— het bestreden arrest niet aangeeft waarom de herstelvordering niet 
in algemene termen wordt toegekend, maar beperkt wordt tot een limi-
tatieve lijst, hoewel artikel 149 Grondwet verplicht dat elk vonnis wordt 
gemotiveerd.

Dit middel houdt geen enkel verband met de ontvankelijkheid van het 
tweede cassatieberoep en dient bijgevolg niet meer te worden beant-
woord.

12. In zijn eerste middel voert de eiseres I.1 de schending aan van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 149 Grondwet, 
artikel 15 van de Wet Politieambt, artikel 15, § 1 eerste en vijfde lid 
van de Vlaamse Wooncode en artikel 135, § 2, inzonderheid 5o, Nieuwe 
Gemeentewet, juncto de artikelen 5, eerste lid, en 14, Wet Politieambt en 
artikel 42, eerste lid, Wet Geïntegreerde Politiedienst : de appelrechters 
verwerpen volgens de eiseres I.1 onterecht de vordering die zij op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek tegen de verweerder 
richtte en die ertoe strekte terugbetaling te bekomen van de kosten 
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die haar stads- en politiepersoneel had gemaakt naar aanleiding van de 
ontruiming van het pand van de verweerder op grond van de motieven 
dat “de(ze) loon- en vervoerkosten van de maatschappelijke werkers bij 
het ontruimen van het pand (…) geen schade (zijn) ingevolge de in hoofde 
van (de verweerder) bewezen misdrijven zodat deze vordering wegens 
gebrek aan oorzakelijk verband dient te worden afgewezen” en dat “de 
kosten voor de politiebijstand (…) niet (kunnen) worden toegekend nu 
het optreden van de politiediensten, zoals ten dezen geleverd, naast de 
gerechtelijke opdracht ook een algemene veiligheidstaak betreft die ten 
laste van het openbaar bestuur blijft”.

13. In het eerste onderdeel van dit eerste middel voert de eiseres I.1 
de schending van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk wetboek aan 
doordat het bestreden arrest, door aan te geven dat de verweerder een 
fout beging, doch vervolgens te oordelen dat deze fout niet in oorzake-
lijk verband staat met de door de eiseres geleden schade, niet wette-
lijk verantwoord is, nu het niet tevens vaststelt dat de schade zoals die 
in concreto ontstond, ook zou ontstaan zijn zonder de in hoofde van de 
verweerder weerhouden fout, met name wanneer de verweerder een pand 
zou hebben verhuurd of ter beschikking gesteld dat wel voldeed aan de 
vereisten van de Vlaamse Wooncode.

14. Het Hof heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de rechter op onaan-
tastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het al dan niet bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen schuld en schade afleidt, maar dat 
het Hof moet toetsen of de rechter die beslissing wettig heeft kunnen 
gronden op zijn vaststellingen  (1).

Het Hof kan hier dus enkel marginaal toetsen en het blijkt dat het 
bestreden arrest deze toetsing niet doorstaat, want met de redengeving 
dat “de(ze) loon- en vervoerkosten van de maatschappelijke werkers bij 
het ontruimen van het pand (…) geen schade (zijn) ingevolge de in hoofde 
van (de verweerder) bewezen misdrijven zodat deze vordering wegens 
gebrek aan oorzakelijk verband dient te worden afgewezen”, stellen de 
appelrechters geenszins vast dat de schade, zoals die is ontstaan, ook 
zou ontstaan zijn zonder de in hoofde van de verweerder aangenomen 
fout.

Het eerste onderdeel van het eerste middel lijkt aldus gegrond. 
15. In het tweede onderdeel voert de eiseres I.1 schending aan van de 

artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, van artikel 149 Grondwet, van 
artikel 15, Wet Politieambt en van de artikelen 15, § 1 eerste en vijfde lid, 
Vlaamse Wooncode en artikel 135, § 2, inzonderheid 5o, Nieuwe Gemeen-
tewet juncto de artikelen 5, eerste lid, en 14, Wet Politieambt en artikel 
42, eerste lid, Wet Geïntegreerde Politiedienst : volgens de eiseres I.1 
volgt uit de aangehaalde wetsbepalingen dat de burgemeester de moge-
lijkheid heeft een pand ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren en dat 
hij daarbij alle maatregelen kan nemen die hij noodzakelijk acht, onder 
meer wanneer tot herhuisvesting van de bewoners dient te worden over-

  (1) Cass. 21 mei 1999, AR C.96.0353.N, AC 1999, nr. 303 ; Cass. 24 nov. 1999, AR P.99.0232.F, 
AC 1999, nr. 625 ; Cass. 19 juni 2007, AR P.07.0201.N, AC 2007, nr. 337 ; Cass. 10 feb. 2009, AR 
P.08.1312.N, AC 2009, nr. 108.
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gegaan en dat hij een beroep kan doen op de lokale politie wanneer hij de 
ontruiming van het onbewoonbaar of ongeschikt verklaard pand gelast. 
Bij het vervullen van deze opdracht van bestuurlijke politie, zoals 
bedoeld in artikel 14, eerste lid, Wet Politieambt, staan de politiedien-
sten onder het gezag van de burgemeester die de noodzakelijke bevelen, 
onderrichtingen en richtlijnen geeft en de kosten van een dergelijke 
ontruiming kunnen overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek teruggevorderd worden van de persoon wiens fout tot het poli-
tieoptreden aanleiding heeft gegeven. 

Het arrest dat oordeelt dat het optreden van de politie tijdens een 
ontruimingsactie kadert in een opdracht van gerechtelijke politie is 
niet naar recht verantwoord.

Het arrest is, volgens de eisers I.1, evenmin naar recht verantwoord 
in zoverre het oordeelt dat het optreden van de politiediensten tijdens 
een ontruimingsactie een algemene veiligheidstaak betreft die ten laste 
van het openbaar bestuur blijft, want het bestaan van een contractuele, 
wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de 
zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij 
wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden 
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten. De appel-
rechters laten onterecht na vast te stellen uit welke wet, overeenkomst 
of reglement blijkt dat de gemaakte kosten definitief ten laste van de 
eiseres I.1 dienen te blijven, minstens kan het hof in die omstandigheden 
zijn wettigheidscontrole niet uitoefenen.

Bovendien bepalen de artikelen 15, § 1 eerste en vijfde lid, Vlaamse 
Wooncode en artikel 135, § 2, inzonderheid 5o, Nieuwe Gemeentewet 
juncto de artikelen 5, eerste lid, en 14, Wet Politieambt en artikel 42, 
Wet Geïntegreerde Politiedienst geenszins dat de door de politiedien-
sten gemaakte kosten inzake ontruiming van een ongeschikt of onbe-
woonbaar pand, definitief ten laste van de overheid dienen te blijven.

16. Artikel 5, Wet Politieambt, bepaalt :
“Voor het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke politie staan 

de politiediensten onder het gezag van de bestuurlijke overheden, waar-
onder zij overeenkomstig de wet ressorteren”.

16. Artikel 14, Wet Politieambt heeft betrekking op de opdrachten 
van bestuurlijke politie. Artikel 14, eerste en tweede lid, van deze wet 
bepaalt : 

“Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien 
de politiediensten toe op de handhaving van de openbare orde met inbe-
grip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voor-
koming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen.  
Zij verlenen tevens bijstand aan eenieder die in gevaar verkeert”.

Artikel 15, Wet Politieambt definieert daarentegen de opdrachten van 
gerechtelijke politie. Dit artikel bepaalt : 

“Bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, 
hebben de politiediensten als taak : 
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1o de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de 
bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde 
overheden, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking 
te stellen van de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen bepaald 
door de wet ;

2o de personen in wier aanhouding door de wet wordt voorzien, op te 
sporen, te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van de 
bevoegde overheden ;

3o de voorwerpen waarvan de inbeslagneming voorgeschreven is, op te 
sporen, in beslag te nemen en ter beschikking te stellen van de bevoegde 
overheden ;

4o het verslag van hun opdrachten en de inlichtingen die zij naar aanlei-
ding ervan hebben ingewonnen aan de bevoegde overheden te bezorgen”.

Artikel 15, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode bepaalt : 
“Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeen-

tewet, kan de burgemeester, op eigen initiatief of op verzoek, een woning 
die niet beantwoordt aan de in artikel 5 bedoelde normen bij besluit 
ongeschikt of onbewoonbaar verklaren, op voorwaarde dat de geweste-
lijk ambtenaar de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring heeft gead-
viseerd en na de eigenaar en de bewoner te hebben gehoord. De burge-
meester neemt in dat geval alle maatregelen die hij noodzakelijk acht 
ter uitvoering van het besluit”.

Artikel 42, eerste lid, Wet Geïntegreerde Politiedienst bepaalt : 
“Voor het uitvoeren van haar opdrachten van bestuurlijke politie, 

staat de lokale politie onder het gezag van de burgemeester die haar, 
wat de uitvoering betreft van deze opdrachten op het grondgebied van 
zijn gemeente, de bevelen, onderrichten en richtlijnen geeft die dienaan-
gaande noodzakelijk zijn”.

Uit deze (als geschonden aangevoerde) wetsbepalingen volgt dat de 
burgemeester die een woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaart, 
een beroep kan doen op de (lokale) politiediensten bij de ontruiming van 
die woning. Uit diezelfde wetsbepalingen volgt ook dat een dergelijke 
tussenkomst dient aanzien te worden als een opdracht van bestuurlijke 
politie en niet van gerechtelijke politie.

17. De appelrechters oordelen dat “de kosten voor de politiebijstand (…) 
niet (kunnen) worden toegekend nu het optreden van de politiediensten, 
zoals ten dezen geleverd, naast de gerechtelijke opdracht ook een alge-
mene veiligheidstaak betreft die ten laste van het openbaar bestuur blijft”.

In zoverre het arrest oordeelt dat de tussenkomst bij een ontruiming 
van een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning kadert binnen de 
opdrachten van gerechtelijke politie, is het niet naar recht verantwoord.

Het tweede onderdeel lijkt in zoverre eveneens gegrond.
18. Het beantwoorden van dit onderdeel vereist voor het overige een 

verder onderzoek  (1) naar de vraag of de kosten voor het ontruimen 

  (1) Gesteund op de studie van Referendaris I. Boone in toepassing van artikel 135bis, 
derde lid, Ger. W.
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van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning verhaalbaar 
zijn.

Zoals reeds aangegeven in randnummer 16, bepaalt artikel 15, § 1, 
eerste lid, Vlaamse Wooncode, dat de burgemeester, mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan, een woning ongeschikt of onbewoonbaar kan 
verklaren en dat hij in dat geval alle maatregelen kan nemen die hij 
noodzakelijk acht voor de uitvoering van dat besluit. Eén van de moge-
lijke maatregelen die de burgemeester kan bevelen, bestaat in het 
ontruimen van de woning  (1). 

19. Wanneer de burgemeester een woning ongeschikt of onbewoonbaar 
verklaart, houdt dit een officiële vaststelling in van de slechte kwali-
teit van de woning. In het geval van een onbewoonbaarverklaring wordt 
er officieel vastgesteld dat er ernstige gezondheids- en/of veiligheids-
risico’s zijn voor de bewoners van het pand. Het is dan onverantwoord 
om de bewoners langer in het pand te laten verblijven en er zal dus tot 
herhuisvesting moeten worden overgegaan  (2). 

Artikel 15, § 1, vijfde lid, Vlaamse Wooncode bepaalt :
“Wanneer tot herhuisvesting van de bewoners moet worden overge-

gaan en de bepalingen van artikel 18, § 2, niet kunnen worden toege-
past, neemt de burgemeester de nodige maatregelen voor de bewoners 
die voldoen aan de door de Vlaamse regering vastgestelde voorwaarden. 
Wanneer de gemeente of het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de betreffende gemeente over onvoldoende huisvestingsmo-
gelijkheden beschikt, doet de burgemeester een beroep op de medewer-
king van de sociale woonorganisaties, waarvan het werkingsgebied zich 
uitstrekt tot het grondgebied van de gemeente.

In de gevallen dat de burgemeester overgaat tot herhuisvesting, 
kunnen de volgende kosten worden verhaald op de eigenaar :

1o de kosten om de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning te 
ontruimen ;

2o de vervoerkosten en/of stockeerkosten met betrekking tot het 
meubilair en de goederen van de bewoners van de ongeschikt of onbe-
woonbaar verklaarde woning ;

3o de installatiekosten met betrekking tot de nieuw te betrekken 
woning ;

4o het saldo van de huurkost van de nieuwe huurwoning, waarbij de 
maandelijkse huurkost wordt verminderd met een bedrag gelijk aan 
20 % van het maandelijks beschikbare inkomen van de huurder ;

5o het saldo van de verblijfskost van het verblijf in een daartoe uitge-
ruste voorziening, waarbij de maandelijkse kost van het verblijf wordt 
verminderd met een bedrag gelijk aan 20 % van het maandelijks beschik-
bare inkomen van de huurder. De kosten, bedoeld in het zesde lid, 4o en 
5o, kunnen worden verhaald voor de periode van maximum één jaar”.

Ook artikel 135, § 2, Nieuwe Gemeentewet voorziet in de mogelijk-
heid voor de burgemeester om een ongezonde of bouwvallige woning 

  (1) T. vanDromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Kluwer, 2008, p. 71.
  (2) T. vanDromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, p. 72.
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 onbewoonbaar te verklaren, eventueel vergezeld met een bevel tot 
ontruiming  (1). 

Beide maatregelen hebben wel een eigen finaliteit : de Vlaamse Woon-
code dient aanzien te worden als een huisvestingsinstrument dat voor-
namelijk gericht is op de verbetering van de woningkwaliteit en de 
bescherming van de bewoners, terwijl de onbewoonbaarverklaring en 
desgevallend de ontruiming in het kader van de Nieuwe Gemeentewet 
in eerste instantie tot doel heeft de openbare veiligheid en de openbare 
gezondheid te verzekeren in de gevallen waar er een acuut gevaar is  (2). 

Dit verschil in doelstelling komt ook tot uiting in de procedure : terwijl 
de Vlaamse Wooncode uitdrukkelijk voorschrijft dat de belanghebbende 
eigenaar en bewoners moeten worden gehoord, is dit in het raam van 
artikel 135, Nieuwe Gemeentewet niet voorzien en mag de burgemeester 
in geval van hoogdringendheid voorbijgaan aan de als algemeen beginsel 
van behoorlijk bestuur geldende hoorplicht  (3). 

20. De in de Vlaamse Wooncode geregelde procedure van ongeschikt- of 
onbewoonbaarverklaring door de burgemeester, maakt deel uit van de 
administratieve handhaving van de woningkwaliteitsbewaking. Speci-
fiek voor verhuurde woningen bevat de Vlaamse Wooncode ook bepa-
lingen met betrekking tot de strafrechtelijke handhaving van de veilig-
heids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. 

Zo stelt artikel 20, § 1, Vlaamse Wooncode strafbaar degene die recht-
streeks of via een tussenpersoon een woning verhuurt of ter beschikking 
stelt die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 van deze Code. Naast 
de straf kan de rechter, in toepassing van artikel 20bis, § 1, Vlaamse 
Wooncode, de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning 
te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5, Vlaamse Wooncode.

21. Het verhuren of ter beschikking stellen voor bewoning van een 
woning die niet voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwa-
liteitsnormen, bepaald in artikel 5, Vlaamse Wooncode, maakt een fout 
uit in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek : het gaat 
immers om de overtreding van een specifieke strafrechtelijk beteugelde 
gedragsnorm. 

Deze fout geeft op grond van het gemene recht aanleiding tot vergoe-
ding van alle daardoor veroorzaakte schade, maar de vraag rijst of de 
kosten voor het ontruimen van de woning door de bevoegde overheid 
schade uitmaakt die veroorzaakt werd door de fout van de overtreder. 

Het causaal verband tussen deze kosten en de fout is eenvoudig vast 
te stellen : het volstaat immers aan te tonen dat de bevoegde over-
heid zonder de normschending niet tot ontruiming van het pand zou 
zijn overgaan. De omstandigheid dat de kosten van ontruiming deels 
bestaan uit personeelskosten en dat de prestaties voor de ontruiming 

  (1)  P. De SmeDT, “De woonkwaliteitsregeling in de Vlaamse Wooncode”, in De Vlaamse 
Wooncode, lokaal woonbeleid en woonkwaliteit, die Keure, 1999, p. 121 ; T. vanDromme, 
Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, p. 53.

  (2)  P. De SmeDT, “De versterking van het instrumentarium voor de handhaving van 
de Vlaamse woonnormen. In de laatste rechte lijn in de strijd tegen de huisjesmel-
kerij ?”, in Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht, Larcier, 2007, p. 411.

  (3)  T. vanDromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, p. 53.
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geleverd werden door personeel dat het bestuur reeds in dienst heeft en 
dat voor de uitvoering van dergelijke maatregelen kan worden ingezet, 
doet daaraan geen afbreuk  (1). 

Zoals eerder uiteengezet onder randnummer 14, voert het eerste onder-
deel van het eerste middel dan ook terecht aan dat het bestreden arrest 
het wettelijk begrip “causaal verband” miskent in zoverre het de vorde-
ring afwijst wegens gebrek aan causaal verband tussen de schade van de 
Stad Antwerpen en de fout van de beklaagde, zonder vast te stellen dat de 
schade zoals die in concreto ontstond, ook zou zijn ontstaan zonder die fout. 

22. Sinds de loondoorbetalingsarresten van het Hof van 2001 moet de 
problematiek van het kostenverhaal in het gemene aansprakelijkheids-
recht niet op het vlak van het causaal verband gesitueerd worden, maar 
op dit van de schade. De vergoeding voor kosten en uitgaven die iemand 
gedaan heeft op grond van een wettelijke, reglementaire of contractuele 
verplichting om te verhelpen aan de gevolgen van andermans onrecht-
matige daad, kan niet meer geweigerd worden op grond van motieven in 
verband met het doorbreken van het causaal verband  (2). 

Er moet worden nagegaan of deze kosten en uitgaven (in casu de kosten 
voor de ontruiming van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde 
woning) schade uitmaken voor degene die ze heeft moeten doen. 

Het Hof heeft reeds meermaals geoordeeld dat het bestaan van een 
contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet uitsluit dat 
schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, 
tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, 
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief 
voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of 
die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten  (3). 

Het komt aan de rechter toe te oordelen door middel van de uitlegging 
van de overeenkomst, de wet of het reglement of de gedane uitgaven 
volgens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het 
reglement al dan niet definitief voor rekening moet blijven van wie ze 
heeft moeten doen  (4). 

23. Met betrekking tot publieke orde- en veiligheidshandhaving is het 
vaak niet evident te achterhalen wie op basis van de strekking van de 
wet de daaraan verbonden kosten moet dragen  (5). 

  (1)  Zie Cass. 9 feb. 2006, Pas., I, 2006, nr. 343 (m.b.t. de kost van de herstelling van 
wegen, ook al heeft het bestuur personeel in dienst om die herstelling uit te voeren).

  (2)  Zie o.m. H. Bocken en I. Boone, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht. Buitencon-
tractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, die Keure, 
2011, p. 60 e.v. ; T. vanSweeveLT en B. weyTS, Handboek buitencontractueel aansprake-
lijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 852 e.v.

  (3)  Cass. 19 feb. 2001, AC 2001, nr. 330 ; Cass. 9 jan. 2006, AR C.05.0007.N, AC 2006, nr. 22 ; 
Cass. 1 okt. 2007, AR C.06.0389.N, AC 2007, nr. 443 ; Cass. 27 nov. 2007, AR P.07.1181.N, 
AC 2007, nr. 586 en NjW, 2008, 594 ; Cass. 11 sept. 2009, AR C.08.0245.N, AC 2009, nr. 511 ; 
Cass. 5 nov. 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658, met concl. adv.-gen. Vandewal ; Cass. 
30 mei 2011, AR C.09.0499.N, AC 2011, nr. 361, met concl. adv.-gen. Mortier.

  (4)  Cass. 18 sept. 2007, AR P.07.0005.N, AC 2007, nr. 412, met concl. eerste adv.-gen. 
De Swaef.

  (5)  i. Boone en B. wyLLeman, “De vergoeding van afgeleide schade in het buitencon-
tractueel aansprakelijkheidsrecht”, in Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
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Zo kan worden aangenomen dat de kosten om de weg na een ongeval vrij 
te maken of te herstellen niet definitief voor rekening moeten blijven 
van de overheid en dus schade vormen waarvoor de overheid vergoeding 
kan vorderen van de aansprakelijke  (1). De kosten voor brandbestrijding 
moeten daarentegen definitief ten laste van de overheid blijven  (2). Voor 
dit laatste kan steun gevonden worden in het koninklijk besluit van 
25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die 
verhaald kunnen worden en diegene die gratis zijn. Volgens dit konink-
lijk besluit zijn de bestrijding van brand en ontploffing evenals inter-
venties naar aanleiding van een noodoproep om een persoon te redden 
of te beschermen, gratis. Daaruit kan worden afgeleid dat de kosten 
verbonden aan dit soort tussenkomsten definitief voor rekening moeten 
blijven van de overheid en bijgevolg geen verhaalbare schade vormen  (3).

24. Er dient thans nog te worden nagegaan of er inzake de kosten voor 
de ontruiming van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning 
wettelijke regelingen bestaan, waaruit moet volgen dat deze kosten al 
dan niet definitief voor rekening moeten blijven van de overheid. 

25. Zoals vermeld in randnummer 19 hiervoor, bepaalt artikel 15, § 1, 
zesde lid, Vlaamse Wooncode dat in de gevallen dat de burgemeester 
overgaat tot herhuisvesting, de volgende kosten worden verhaald op de 
eigenaar : 

1o de kosten om de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning te 
ontruimen ; 

2o de vervoerkosten en/of stockeerkosten met betrekking tot het 
meubilair en de goederen van de bewoners van de ongeschikt of onbe-
woonbaar verklaarde woning ; 

3o de installatiekosten met betrekking tot de nieuw te betrekken 
woning ; 

4o het saldo van de huurkost van de nieuwe huurwoning ; 
5o het saldo van de verblijfkost van het verblijf in een daartoe uitge-

ruste voorziening. 
In de twee laatste gevallen wordt de kost wel verminderd met een 

bedrag gelijk aan 20 % van het maandelijks beschikbare inkomen van 
de huurder en zijn de kosten slechts verhaalbaar voor een periode van 
maximum één jaar  (4). 

Intersentia, 2011, p. (197) 234-237 ; E. marcheTTi, “L’absence de dommage réparable en 
raison d’une cause juridique propre définitive : petit tour d’horizon” (noot onder Luik 
23 jan. 2009), RRD 2009, p. (50) 56-61 ; T. vanSweeveLT en B. weyTS, Handboek buitencon-
tractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 857-860.

  (1)  Zie Cass. 9 feb. 2006, Pas. 2006, 343 ; Cass. 11 sept. 2009, Pas. 2009, 1880 en RGAR 2010, 
14.639. Zie ook Cass. 5 nov. 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658 met concl. C. Vandewal.

  (2)  M. van quickenBorne, Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, 
Mechelen, Kluwer, 2007, p. 143. Zie ook Cass. 26 maart 1999, AC 1999, 444.

  (3)  i. Boone en B. wyLLeman, “De vergoeding van afgeleide schade in het buitencon-
tractueel aansprakelijkheidsrecht”, in Springlevend aansprakelijkheidsrecht, p. 236-237 ; 
T. vanSweeveLT en B. weyTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 
p. 858-860. Al deze auteurs aanvaarden evenwel een uitzondering in geval van een opzet-
telijke fout (bv. opzettelijke brandstichting). In dat geval moet de aansprakelijke wel 
instaan voor de kosten.

  (4)  Art. 15, § 1, zevende lid Vlaamse Wooncode.
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26. Volgens het laatste lid van artikel 15, § 1, Vlaamse Wooncode  (1) 
kan de Vlaamse Regering de kosten vermeld in het zesde lid nader 
omschrijven. Bij gebrek (vooralsnog) aan nadere omschrijving, kunnen 
de loonkost van het personeel en de kosten van het materiaal ingezet 
voor de ontruiming als kosten in de zin van artikel 15, § 1, 1o worden 
begrepen. In ieder geval zal de burgemeester zijn beslissing om kosten-
verhaal uit te oefenen moeten motiveren in het licht van de vraag naar 
de noodzaak tot herhuisvesting, de vraag of de betrokken bewoners 
voldoen aan de herhuisvestingsvoorwaarden en de noodzakelijkheid en 
de omvang van de kosten waarop het verhaal betrekking heeft  (2).

27. De regeling inzake het kostenverhaal in artikel 15, § 1, zesde lid, 
Vlaamse Wooncode, werd ingevoerd bij Decreet van 7 juli 2006  (3).

De decreetgever wilde vermijden dat de gemeenten belemmerd zouden 
worden in de uitoefening van woonkwaliteitsbewaking uit schrik om 
met de herhuisvestingskosten opgezadeld te worden  (4). Het was immers 
twijfelachtig of deze kosten konden teruggevorderd worden op grond 
van het gemene recht, gelet op de rechtspraak van het Hof (van vóór 
2001) inzake de doorbraak van het causaal verband  (5). Een uitdrukke-
lijke regeling was dus nodig om zekerheid te bieden  (6). 

28. Zoals in de administratieve procedure is ook voor de strafprocedure 
voorzien in een verhaal van de herhuisvestingkosten. 

Art. 20bis, § 8, Vlaamse Wooncode bepaalt : 
“In geval van veroordeling wegens één van de misdrijven, bepaald in 

artikel 20, § 1, machtigt het vonnis van de rechter, bedoeld in §§ 1 en 5, 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
kosten, bedoeld in artikel 15, § 1, zesde lid, te verhalen op de overtreder.

De kosten, vermeld in artikel 15, § 1, zesde lid, 4o en 5o, kunnen worden 
verhaald voor een periode van maximaal één jaar.

De overtreder is verplicht alle kosten te vergoeden op vertoon van een 
staat opgesteld door de overheid, bedoeld in het eerste lid, of begroot 
en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke recht-
bank”. 

  (1)  Ingevoerd bij Decr. Vl. 29 april 2011, met ingang van 14 mei 2011.
  (2)  P. De SmeDT, “De versterking van het instrumentarium voor de handhaving van 

de Vlaamse woonnormen. In de laatste rechte lijn in de strijd tegen de huisjesmel-
kerij ?”, in Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht, p. 419.

  (3)  Met ingang van 9 sept. 2007. Deze bepaling is dus (temporeel) van toepassing op de 
voorliggende zaak, aangezien het pand van de beklaagde op 19 mei 2009 ontruimd werd.

  (4)  Parl. St. Vl. 2005-06, stuk 672, nr. 1, p. 5 ; T. vanDromme, Woningkwaliteitsbewaking 
in het Vlaamse Gewest, p. 75.

  (5)  P. De SmeDT, “De woonkwaliteitsregeling in de Vlaamse Wooncode”, in De Vlaamse 
Wooncode, lokaal woonbeleid en woonkwaliteit, p. 120, voetnoot 269.

  (6)  P. De SmeDT, “De versterking van het instrumentarium voor de handhaving van de 
Vlaamse woonnormen. In de laatste rechte lijn in de strijd tegen de huisjesmelkerij ?”, 
in Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht, p. 419. Vgl. T. vanDromme, 
Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, p. 75 : deze auteur meent dat de herhuis-
vestingkosten ook vóór het wijzigingsdecreet reeds konden worden teruggevorderd 
van de eigenaar op grond van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling van 
artikel 1382 BW.
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De terugvordering op grond van artikel 20bis, § 8, Vlaamse Wooncode 
vereist dat de beklaagde veroordeeld is. Een strafrechtelijke vrijspraak 
of buitenvervolgingstelling heeft daarentegen geen invloed op de moge-
lijkheid tot terugvordering van de herhuisvestingkosten op grond van 
artikel 15, § 1, Vlaamse Wooncode  (1). 

29. Ook artikel 433quinquiesdecies Strafwetboek voorziet in een verhaal 
met betrekking tot de herhuisvestingskosten : de slachtoffers van huis-
jesmelkerij (cf. artikel 433decies Strafwetboek) kunnen op beslissing van, 
naargelang het geval, de bevoegde minister, de bevoegde overheid of de 
door hen aangewezen ambtenaren, worden opgevangen of gehuisvest. 
Deze huisvestingkosten komen ten laste van de beklaagde. Wanneer de 
beklaagde wordt vrijgesproken, worden de kosten ten laste gelegd al 
naargelang het geval, van de Staat of van het bevoegde OCMW. 

In tegenstelling tot artikel 15, § 1, Vlaamse Wooncode geeft artikel 
433quinquiesdecies Strafwetboek geen opsomming van de soorten kosten 
die onder het begrip “huisvestingkosten” vallen. Dit begrip moet in 
brede zin worden begrepen, maar de terugvorderende overheid zal wel 
een voldoende duidelijke band tussen de huisvesting en de gemaakte 
kosten moeten aantonen  (2). Zoals artikel 20bis, § 8, Vlaamse Wooncode, 
vereist de terugvordering op grond van artikel 433quinquiesdecies Straf-
wetboek dat de beklaagde veroordeeld is. 

30. Er bestaan dus verschillende wettelijke bepalingen die in een 
verhaal voorzien voor de herhuisvestingskosten, waarin, al dan niet 
uitdrukkelijk, ook de kosten van ontruiming zijn begrepen. 

Dit wijst erop dat de overheid deze kosten niet definitief moet dragen. 
Uit de inhoud en de strekking van de Vlaamse Wooncode blijkt dus dat 

wanneer de burgemeester op grond van artikel 15, § 1, Vlaamse Wooncode 
een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaarde woning laat ontruimen, de 
daaraan verbonden kosten niet definitief ten laste moeten blijven van 
de gemeente, althans wanneer tot herhuisvesting van de bewoners wordt 
overgegaan. In dat geval maken de ontruimingskosten dan ook schade 
uit waarvoor op grond van het gemene aansprakelijkheidsrecht vergoe-
ding kan worden gevorderd van de eigenaar. De uitdrukkelijke verhaals-
regeling in artikel 15, § 1, zesde lid, Vlaamse Wooncode maakt evenwel 
een beroep op het gemene recht in feite overbodig. 

Dat de Vlaamse Wooncode de mogelijkheid om de kosten te verhalen 
koppelt aan de herhuisvesting is te verklaren in het licht van de doel-
stelling van het decreet, met name sturing geven aan de uitvoering van 
het sociaal woonbeleid. Het komt in de eerste plaats aan de eigenaar 
toe om ervoor te zorgen dat de woning die hij verhuurt of ter beschik-
king stelt voor bewoning voldoet aan de normen. Slechts wanneer de 
eigenaar nalaat dit te doen, dient de overheid tot herhuisvesting over te 
gaan. Vermits de (herhuisvestings)verplichting van de overheid slechts 
subsidiair is ten aanzien van de op de eigenaar rustende verplichting  (3), 

  (1)  T. vanDromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, p. 217-218.
  (2)  T. vanDromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, p. 217.
  (3)  Zie ook P. De SmeDT, “De woonkwaliteitsregeling in de Vlaamse Wooncode”, in De 

Vlaamse Wooncode, lokaal woonbeleid en woonkwaliteit, p. 120, voetnoot 269.
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is het ook logisch dat de kosten van herhuisvesting op hem verhaald 
kunnen worden. 

31. Daarentegen is er geen wettelijke bepaling die uitdrukkelijk 
in een kostenverhaal voorziet wanneer de burgemeester overgaat tot 
ontruiming van een ongezonde of bouwvallige woning op grond van 
zijn bevoegdheid van algemene administratieve politie in toepassing 
van artikel 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet. Hierboven is erop gewezen 
dat de onbewoonbaarverklaring (en de desgevallend daarmee gepaard 
gaande ontruiming) in het kader van de Nieuwe Gemeentewet gericht 
is op de vrijwaring van de openbare veiligheid en de openbare gezond-
heid in de gemeente. Deze maatregel heeft dus een andere finaliteit dan 
de onbewoonbaarverklaring in de Vlaamse Wooncode, die een huisves-
tingsinstrument is. Dit verschil in doelstelling kan verklaren waarom 
er met betrekking tot de kosten van maatregelen genomen op grond 
van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet niet in een uitdrukkelijk verhaals-
recht is voorzien. Het gaat om kosten voor de veiligheidshandhaving 
in het algemeen belang. Dergelijke kosten blijven in beginsel definitief 
ten laste van de overheid, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de kosten 
van brandbestrijding  (1). Niettemin wordt aangenomen dat de kosten 
van sommige maatregelen genomen op grond van artikel 135, § 2 Nieuwe 
Gemeentewet schade kunnen uitmaken. Meer bepaald heeft het Hof in 
een arrest van 5 november 2010  (2) aanvaard dat de rechter wettig kan 
oordelen dat de kosten die een gemeente heeft gemaakt overeenkomstig 
de op haar rustende veiligheidsverplichting, bedoeld in artikel 135, § 2, 
Nieuwe Gemeentewet, om een gevaarlijke put in een weg op haar grond-
gebied te vullen, schade vormen waarvoor de gemeente vergoeding kan 
vorderen van de bewaker van de weg op grond van artikel 1384, eerste lid, 
Burgerlijk Wetboek. Het ligt evenwel niet voor de hand dit te veralge-
menen tot de kosten van alle maatregelen die op grond van artikel 135, 
§ 2, Nieuwe Gemeentewet worden genomen. Dit zou in ieder geval niet 
stroken met het in de doctrine heersende standpunt dat de overheid in 
beginsel definitief moet instaan voor de kosten van de orde- en veilig-
heidstaken van algemeen belang.

Op basis van de bovenstaande elementen lijkt het tweede onderdeel 
van het eerste middel van de eiseres I.1 eveneens gegrond.

32. In haar tweede middel voert de eiseres I.1 de schending aan van 
artikel 15, § 1, zesde lid, Vlaamse Wooncode : volgens de eiseres I.1 
verwerpen de appelrechters onterecht de vordering die de eiseres op grond 
van artikel 15, § 1, zesde lid, 1o, Vlaamse Wooncode tegen de verweerder 
richtte en die ertoe strekte terugbetaling te bekomen van de kosten 
die haar stads- en politiepersoneel had gemaakt naar aanleiding van de 
ontruiming van het pand van de verweerder, op grond van het motief dat 
de Vlaamse Wooncode wel voorziet in de mogelijkheid de kosten nood-
zakelijk voor de herhuisvesting te recupereren van de eigenaar, maar 
dat er hier geen sprake was van herhuisvesting omdat de enige over-

  (1)  T. vanSweeveLT en B. weyTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, 
p. 858.

  (2)  Cass. 5 nov. 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658 met concl. C. Vandewal.
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blijvende huurder “weigerde naar de aangeboden opvang te gaan en hij 
op eigen houtje is vertrokken naar een onbekende bestemming, (zodat) 
(e)r (…) aldus geen herhuisvesting (heeft) plaatsgevonden”. Volgens de 
eiseres I.1 voegen de appelrechters aldus een voorwaarde toe aan de wet.

33. Het arrest stelt vast dat :
— de door de eiseres I.1 gevorderde kosten betrekking hebben op de 

kosten die het stadspersoneel en het politiepersoneel gemaakt hebben 
naar aanleiding van de ontruiming van het pand van de verweerder ;

— er zich op het moment van de ontruiming een huurder in het pand 
bevond ;

— er voor deze huurder opvang werd aangeboden.
34. Artikel 15, § 1, zesde lid, Vlaamse Wooncode bepaalt dat de kosten 

voor de ontruiming van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde 
woning kunnen worden verhaald op de eigenaar indien de burgemeester 
“overgaat tot herhuisvesting”. 

35. Zoals het tweede middel terecht aanvoert, vereist artikel 15, § 1, 
zesde lid, Vlaamse Wooncode echter niet dat de herhuisvesting succesvol 
wordt beëindigd opdat de kosten verhaald zouden kunnen worden op de 
eigenaar. Terzake rust op de burgemeester een inspanningsverbintenis : 
de burgemeester dient al het nodige te doen wat van een normaal en 
zorgvuldig handelend burgemeester kan worden verwacht om een nieuw 
onderkomen voor de bewoners te vinden  (1). Indien de niet-verwezenlij-
king van de herhuisvesting te wijten is aan omstandigheden die aan de 
burgemeester niet kunnen worden toegerekend (zoals in de thans voor-
liggende zaak, de weigering van de bewoner om de hem geboden opvang 
te aanvaarden) dan kunnen de gemaakte kosten toch verhaald worden 
op de eigenaar. Indien de herhuisvesting niet wordt gerealiseerd zullen 
bepaalde van de kosten opgesomd in artikel 15, § 1, zesde lid, Vlaamse 
Wooncode trouwens niet worden gemaakt (bijvoorbeeld het saldo van de 
huurkost van de nieuwe huurwoning). 

Een daadwerkelijke of effectieve herhuisvesting van de bewoners is 
dus niet vereist door de wet : het volstaat dat tot de ontruiming van 
het ongeschikt of onbewoonbaar verklaard pand is overgegaan en dat 
aan de bewoners van dat pand de mogelijkheid tot herhuisvesting werd 
aangeboden.

Het tweede middel lijkt dus ook gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

concLuSie : aan de eiser II kan afstand verleend worden van zijn eerste 
cassatieberoep van 1 februari 2012. Het arrest dient vernietigd te worden 
met verwijzing in zoverre de vordering van de eiseres I.1 als ongegrond 
wordt afgewezen en zij, in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, tot 

  (1) T. vanDromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, p. 73. Zie ook 
P. De SmeDT, “De versterking van het instrumentarium voor de handhaving van de 
Vlaamse woonnormen. In de laatste rechte lijn in de strijd tegen de huisjesmelkerij ?”, 
in Het onroerend goed in de verschillende takkan van het recht, p. 418. Deze laatste auteur 
vindt ook de stelling dat de herhuisvestingsplicht een resultaatverbintenis inhoudt, 
verdedigbaar. Ook in die hypothese is er echter geen tekortkoming van de burgemeester 
wanneer een geschikte herhuisvesting werd gevonden maar de bewoner deze weigert.
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de kosten wordt veroordeeld en in zoverre het nalaat uitspraak te doen 
over de vordering van de eiser I.2 om gemachtigd te worden de ontrui-
mingskosten te verhalen op de verweerder. De cassatieberoepen dienen 
voor het overige verworpen te worden.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 18 januari 2012.

De eiseres I.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

De eiser I.2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

De eiser II-III doet zonder berusting afstand van het cassatieberoep 
II voor zover het bij verstek tegen de verweerder gewezen arrest aan 
deze nog niet was betekend, de gewone termijn van verzet nog niet 
was verstreken en het arrest geen eindbeslissing bevat in de zin van 
artikel 416 Wetboek van Strafvordering.

De eiser II-III voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, 
telkens een middel aan.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft op 25 september 2012 ter 
griffie een conclusie neergelegd.

Op de openbare rechtszitting van 16 oktober 2012 heeft raadsheer Filip 
Van Volsem verslag uitgebracht en advocaat-generaal Patrick Duin-
slaeger geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep III

1. Krachtens artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
staat behoudens de in het tweede lid bepaalde uitzonderingen beroep 
in cassatie tegen voorbereidende arresten of arresten van onderzoek of 
tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst open 
na het eindarrest of het eindvonnis.

Volgens artikel 359 Wetboek van Strafvordering hebben de partijen 
vijftien vrije dagen na de dag waarop het arrest in hun aanwezigheid 
is uitgesproken om ter griffie te verklaren dat zij een eis tot cassatie 
instellen. 

2. Uit die bepalingen volgt dat een cassatieberoep tegen een bij verstek 
gewezen beslissing die vatbaar is voor verzet onontvankelijk is zolang 
verzet mogelijk is, regel die ook van toepassing is voor de tegenpartij 
van de versteklatende. De mogelijkheid van een cassatieberoep ontstaat 
pas na het verstrijken van de gewone verzetstermijn, wat een regelma-
tige betekening van de verstekbeslissing veronderstelt. Het is daarbij 
zonder belang of de eiser dan wel een andere tegenpartij de verstekbe-
slissing liet betekenen.
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3. Opdat het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep zou 
kunnen beoordelen, dient het te beschikken over de stukken die het 
bewijs leveren van een regelmatige betekening van de verstekbeslissing 
aan de versteklatende partij.

4. Het staat aan de eiser om er over te waken dat indien een andere 
partij dan hijzelf opdracht gaf tot betekening van de verstekbeslis-
sing, de stukken waaruit de regelmatige betekening van die beslissing 
blijkt, aan het dossier worden toegevoegd of tijdig ter griffie van het Hof 
worden neergelegd. 

De enkele omstandigheid dat die partij heeft verzuimd deze stukken 
aan het dossier toe te voegen of ze tijdig neer te leggen ter griffie maakt 
voor de eiser geen overmacht uit.

De eiser, die zelf het initiatief had kunnen nemen tot betekening, 
voert niet aan dat het hem onmogelijk was na te gaan of de stukken 
waaruit een regelmatige betekening op vraag van een andere partij van 
de verstekbeslissing blijkt, aan het dossier waren toegevoegd of tijdig 
neergelegd ter griffie.

5. Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het ten aanzien van de verweerder bij verstek gewezen arrest 
hem werd betekend, is het tijdens de gewone termijn van verzet inge-
stelde cassatieberoep III niet ontvankelijk. 

Middelen van de eiseres I.1

Eerste middel

Eerste onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek : de eiseres heeft voor de appelrechters aange-
voerd dat de door haar geleden schade bestaande in de loon- en 
vervoerskosten van de maatschappelijke werkers bij het ontruimen 
van het pand werd veroorzaakt door de fout van de verweerder ; 
het arrest beantwoordt die aanvoering met de vaststelling dat deze 
kosten wegens een gebrek aan oorzakelijk verband met de in hoofde 
van de verweerder bewezen misdrijven geen schade is ; het arrest stelt 
evenwel niet vast dat de schade zoals die zich in concreto heeft voor-
gedaan ook zou zijn ontstaan zonder de in hoofde van de verweerder 
aangenomen fout ; aldus miskent het arrest het wettelijk begrip 
oorzakelijk verband.

7. De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij 
het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen fout en 
schade afleidt. Het Hof gaat niettemin na of de rechter zijn beslissing 
met betrekking tot het al dan niet bestaan van het oorzakelijk verband 
wettig heeft kunnen gronden op die vaststellingen.

8. Het arrest oordeelt dat de loon- en vervoerskosten van de maat-
schappelijke werkers bij het ontruimen van het pand geen schade zijn 
ingevolge de in hoofde van de verweerder bewezen verklaarde feiten, 
zodat die vordering wegens gebrek aan oorzakelijk verband moet worden 
afgewezen.
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Met die motivering stelt het arrest niet vast dat de schade zoals die 
is ontstaan, zich ook zonder de fout van de verweerder zou hebben voor-
gedaan.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de 
artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 5, eerste lid, 14 
en 15 Wet Politieambt, de artikelen 15, § 1, eerste en vijfde lid, Vlaamse 
Wooncode, artikel 135, § 2, 5o, Nieuwe Gemeentewet en artikel 42, eerste 
lid, Wet Geïntegreerde Politiedienst : het arrest oordeelt ten onrechte 
dat de eiseres I.1 de kosten die de Antwerpse politiediensten naar 
aanleiding van de ontruiming van het pand van de verweerder hebben 
gemaakt, niet kan terugvorderen omdat dit optreden, naast de gerech-
telijke opdracht ook een algemene veiligheidstaak betreft die ten laste 
van het openbaar bestuur blijft ; het arrest is niet naar recht verant-
woord in zoverre het oordeelt dat het optreden van de politiediensten 
kadert in een gerechtelijke opdracht aangezien de bijstand die poli-
tiediensten bij een ontruimingsactie verlenen overeenkomstig de arti-
kelen 5, 14 en 15 Wet Politieambt een handeling van administratieve 
politie is ; het arrest is evenmin naar recht verantwoord in zoverre het 
oordeelt dat die bijstand een algemene veiligheidstaak betreft die ten 
laste van het openbaar bestuur blijft, zonder vast te stellen uit de strek-
king van welke wet, overeenkomst of reglement blijkt dat de gemaakte 
politiekosten definitief ten laste van de eiseres I.1 dienen te blijven ; 
de artikelen 15, § 1, eerste en vijfde lid, Vlaamse Wooncode, artikel 135, 
§ 2, 5o, Nieuwe Gemeentewet, artikel 5, eerste lid, en 14 Wet Politieambt 
en artikel 42 Wet Geïntegreerde Politiedienst schrijven niet voor dat 
de door de politiediensten gemaakte kosten inzake ontruiming van een 
ongeschikt of onbewoonbaar pand definitief ten laste van de overheid 
dienen te blijven.

10. Artikel 14, eerste lid, Wet Politieambt bepaalt dat de politiediensten 
bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie toezien op 
de handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van 
de politiewetten en verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de 
bescherming van personen en goederen.

Zij verlenen volgens artikel 14, tweede lid, Wet Politieambt tevens 
bijstand aan eenieder die in gevaar verkeert.

Artikel 15 Wet Politieambt bepaalt dat de politiediensten bij het 
vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie als taak hebben :

1o de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de 
bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde 
overheden, de daders ervan te vatten, aan te houden en ter beschikking 
te stellen van de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen bepaald 
door de wet ;

2o de personen in wier aanhouding door de wet wordt voorzien, op te 
sporen, te vatten, aan te houden en ter beschikking te stellen van de 
bevoegde overheden ;
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3o de voorwerpen waarvan de inbeslagneming voorgeschreven is, op te 
sporen, in beslag te nemen en ter beschikking te stellen van de bevoegde 
overheden ;

4o het verslag van hun opdrachten en de inlichtingen die zij naar aanlei-
ding ervan hebben ingewonnen aan de bevoegde overheden te bezorgen.

Artikel 15, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode bepaalt dat de burge-
meester alle maatregelen neemt die hij noodzakelijk acht ter uitvoe-
ring van zijn besluit om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te 
verklaren. Volgens artikel 15, § 1, vijfde lid, Vlaamse Wooncode neemt 
de burgemeester eveneens de nodige maatregelen wanneer tot herhuis-
vesting van de bewoners moet worden overgegaan.

Artikel 42, eerste lid, Wet Geïntegreerde Politiedienst bepaalt dat 
voor het uitvoeren van haar opdrachten van bestuurlijke politie, de 
lokale politie onder het gezag van de burgemeester staat die haar, wat 
de uitvoering betreft van deze opdrachten op het grondgebied van zijn 
gemeente, de bevelen, onderrichtingen en richtlijnen geeft die dienaan-
gaande noodzakelijk zijn.

11. Op grond van die bepalingen kan de burgemeester een beroep doen 
op de politiediensten om bijstand te verlenen bij de ontruiming van een 
ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning.

Een dergelijke bijstand behoort tot de opdrachten van bestuurlijke 
politie van de politiediensten en niet tot de opdrachten van gerechte-
lijke politie.

In zoverre het arrest oordeelt dat het optreden van de politiediensten 
bestaande in de bijstand tijdens de ontruimingsactie van 19 mei 2009, 
een opdracht van gerechtelijke politie uitmaakt, is het niet naar recht 
verantwoord. 

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
12. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene 

die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze 
integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde wordt terug-
geplaatst in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien die 
daad waarover hij zich beklaagde, niet was gesteld.

13. Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 of 1383 
Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten 
uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene 
die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het regle-
ment moet verrichten.

14. Het staat aan de rechter te oordelen door middel van de uitlegging 
van de overeenkomst, de wet of het reglement of de gedane uitgaven blij-
kens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het regle-
ment, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van diegene 
die ze heeft moeten doen.

15. Het arrest (p. 7) oordeelt dat de kosten voor de politiebijstand bij 
de ontruimingsactie van 19 mei 2009 niet kunnen worden toegekend 
omdat het een algemene veiligheidstaak betreft die ten laste van het 
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openbaar bestuur blijft, zonder evenwel vast te stellen uit de inhoud of 
de strekking van welke overeenkomst, wet of reglement blijkt dat de 
kosten voor de politiebijstand definitief voor rekening moeten blijven 
van de eiseres I.1.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede middel

16. Het middel voert schending aan van artikel 15, § 1, zesde lid, Vlaamse 
Wooncode : krachtens deze bepaling kunnen de erin vermelde kosten 
worden verhaald op de eigenaar indien de burgemeester overgaat tot 
herhuisvesting ; het is daarbij niet vereist dat die herhuisvesting succesvol 
wordt beëindigd ; het arrest stelt vast dat de door de eiseres gevorderde 
kosten betrekking hebben op kosten die het stads- en het politieperso-
neel hebben gemaakt naar aanleiding van de ontruiming van het pand 
op 19 mei 2009, dat op het ogenblik van de ontruiming zich in het pand 
een huurder bevond en dat aan die huurder opvang werd aangeboden ; het 
arrest leidt uit de omstandigheid dat de huurder de opvang weigerde en 
is vertrokken met onbekende bestemming ten onrechte af dat de gevor-
derde kosten geen kosten zijn in de zin van artikel 15, § 1, zesde lid, 1o, 
Vlaamse Wooncode ; door te eisen dat de herhuisvesting succesvol was, 
voegt het arrest aan artikel 15, § 1, zesde lid, 1o, Vlaamse Wooncode een 
voorwaarde toe en verantwoordt het de beslissing niet naar recht.

17. Artikel 15, § 1, zesde lid, 1o, Vlaamse Wooncode bepaalt dat in de 
gevallen dat de burgemeester overgaat tot herhuisvesting, de kosten om 
de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning te ontruimen op de 
eigenaar kunnen worden verhaald.

De toepassing van die bepaling vereist niet dat daadwerkelijk tot 
herhuisvesting van de bewoners van de ongeschikt of onbewoonbaar 
verklaarde woning is overgegaan. Het volstaat dat tot ontruiming van 
de bedoelde woning is overgegaan en aan de bewoner de mogelijkheid 
van herhuisvesting is aangeboden.

18. Het arrest (p. 7) oordeelt dat :
— volgens het proces-verbaal van 19 mei 2009 zich op die datum nog één 

huurder in het pand bevond ;
— volgens het verslag “intern woondienst” blijkt dat deze huurder 

weigerde naar de aangeboden opvang te gaan en hij op eigen houtje is 
vertrokken met onbekende bestemming ;

— er aldus geen herhuisvesting heeft plaatsgevonden ;
— deze interne nota niet aantoont dat er goederen van de huurder 

moesten worden vervoerd of gestockeerd.
De op die gronden gesteunde beslissing dat de kosten voor het inzetten 

van de maatschappelijke werkers, hun vervoerskosten en hun uurlonen 
geen kosten zijn in de zin van artikel 15, § 1, zesde lid, 1o, Vlaamse Woon-
code is niet naar recht verantwoord.

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

Dictum
Het Hof,
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Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep II.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het :
de vordering van de eiseres I.1 als ongegrond afwijst ;
geen uitspraak doet over de vordering van de eiser I.2 om bij toepas-

sing van artikel 20bis, § 8, Vlaamse Wooncode te worden gemachtigd 
om de kosten gevallen tijdens de ontruimingsactie van 19 mei 2009 te 
verhalen op de verweerder.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten van het cassatieberoep van 

de eiseres I.1.
Veroordeelt de eiser I.2 tot twee derden van de kosten van zijn cassa-

tieberoep en de verweerder tot het overige derde.
Veroordeelt het Vlaamse Gewest tot de kosten van de cassatiebe-

roepen II en III.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

23 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de 
heer Tollenaere (bij de balie te Gent).

N° 561

2o kamer — 24 oktober 2012
(P.12.0805.F)

1o DeSkunDigenonDerZoek. — STrafZaken. — gerechTSDeSkunDige. — 
onparTijDigheiD. — geBrek aan onparTijDigheiD. — maaTSTaf.

2o DeSkunDigenonDerZoek. — STrafZaken. — gerechTSDeSkunDige. 
— voorwaarDe om aLS DeSkunDige Te worDen aangeSTeLD. — accounTanT. 
— aSSiSTenTen en meDewerkerS van De DeSkunDige. — inSchrijving op heT 
TaBLeau van heT inSTiTuuT van De accounTanTS. — verpLichTing.

3o accounTanT. — gerechTSDeSkunDige. — STrafZaken. — voorwaarDe 
om aLS DeSkunDige Te worDen aangeSTeLD. — aSSiSTenTen en meDewerkerS 
van De DeSkunDige. — inSchrijving op heT TaBLeau van heT inSTiTuuT van De 
accounTanTS. — verpLichTing.

1o Om te stellen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen dat de gerechts-
deskundige niet onpartijdig is, moeten de vermoedens die een inverdenking-
gestelde zegt te hebben weliswaar in aanmerking worden genomen, zonder 
dat zij evenwel de enige maatstaf mogen zijn ; er dient immers onderzocht te 
worden of de vrees van de betrokkene objectief verantwoord is  (1).

2o en 3o Uit artikel 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoud-
kundige en fiscale beroepen, kan niet worden afgeleid dat de assistenten en 

  (1) Zie Cass. 9 april 2003, AR P.03.0072.F, AC 2003, nr. 236.
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medewerkers van de gerechtsdeskundige, net als hijzelf, moeten ingeschreven 
zijn op het tableau van het Instituut van de accountants en belastingconsu-
lenten ; de hulp waarmee hij zich omringt maakt als dusdanig geen deel uit 
van de aan het wettelijk monopolie onderworpen activiteit van deskundige, 
aangezien de gerechtsdeskundige zijn taken niet delegeert  (1). (Art. 37, Wet 
22 april 1999)

(v. T. aBSiL, curaTor faiLLiSSemenT SociéTé D’acTuariaT  
eT De conSuLTanTS n.v.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 2012.

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

Tweede middel

De eiser duidt het arrest ten grieve dat het hem het bewijs oplegt 
dat de door hem aangevoerde omstandigheden voor gevolg hebben gehad 
dat de deskundige tegen hem vooringenomen kon geweest zijn of dat 
daarvan althans de schijn werd gewekt.

Om te beweren dat er een wettige reden bestaat om te vrezen voor 
een gebrek aan onpartijdigheid van een gerechtsdeskundige, moeten de 
vermoedens die een inverdenkinggestelde beweert te hebben weliswaar 
in aanmerking worden genomen, maar zij mogen niet de enige maatstaf 
zijn. Er dient immers onderzocht te worden of de vrees van de betrok-
kene objectief gerechtvaardigd is.

Het arrest vermeldt dat de eiser niet het recht heeft zich te beroepen 
op de vroegere samenwerking tussen hemzelf en de deskundige, die al 
meer dan dertien jaar was afgelopen vóór laatstgenoemde werd aange-
wezen in het kader van de onderhavige strafvordering. Het oordeelt dat 
noch die samenwerking noch het feit dat de eiser, in een andere zaak, 
partij was in een proces in de hoedanigheid van gedaagde aan de zijde 
van die deskundige, de twijfel over de goede trouw, de intellectuele inte-
griteit en de correctheid van de deskundige rechtvaardigen.

Die overwegingen schenden artikel 6.1 EVRM niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.

  (1) Zie Cass. 3 mei 2005, AR P.04.1700.N, AC 2005, nr. 256.
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Derde middel

De eiser voert aan dat de personen waarop de deskundige een beroep 
doet ter vervulling van zijn opdracht, zélf het statuut moeten hebben 
van externe accountants die zijn ingeschreven op de deellijst van externe 
accountants. Het middel voert aan dat het arrest, door die stelling af te 
wijzen, de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen schendt.

Krachtens het voormelde artikel 37 zijn alleen de personen die zijn 
ingeschreven op de deellijst van externe accountants en die voorkomen 
op het tableau dat is vastgesteld door het Instituut van de accoun-
tants en belastingsconsulenten, gerechtigd zowel privé- als gerechte-
lijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van 
ondernemingen geregeld uit te voeren.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt evenwel dat die inschrijving 
niet vereist is voor de expertisewerkzaamheden uitgevoerd in onderge-
schikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst, die niet leiden tot 
een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden 
afgegeven.

Het doel van die afwijking bestaat in de mogelijkheid om de expertise 
die voor intern gebruik is besteld door een onderneming, een instelling 
of een natuurlijke persoon, met het oog op het beheer van zijn goederen 
of de uitoefening van zijn activiteiten, niet aan een externe accountant 
toe te vertrouwen.

Uit die bepalingen kan niet worden afgeleid dat de assistenten en 
medewerkers van de gerechtelijke deskundige, net als hijzelf moeten 
zijn ingeschreven op het bij wet bepaalde tableau.

De hulp waarmee hij zich omringt, maakt als dusdanig geen deel uit 
van de aan het wettelijk monopolie onderworpen activiteit van deskun-
dige, aangezien de gerechtelijke deskundige zijn taken niet delegeert.

Het middel faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

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

24 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Bihain (bij de balie te 
Luik).
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N° 562

2o kamer — 24 oktober 2012
(P.12.0807.F)

1o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — Termijnen voor caSSaTieBeroep 
en BeTekening. — STrafvorDering. — einDBeSLiSSing. — Begrip.

2o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — Termijnen voor caSSaTieBeroep 
en BeTekening. — STrafvorDering. — voorBarig caSSaTieBeroep (geen einD-
BeSLiSSing). — einDBeSLiSSing. — Begrip.

3o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — Termijnen voor caSSaTieBeroep 
en BeTekening. — STrafvorDering. — voorBarig caSSaTieBeroep (geen einD-
BeSLiSSing). — BeSLiSSing inZake BevoegDheiD. — Begrip.

4o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — Termijnen voor caSSaTieBeroep 
en BeTekening. — STrafvorDering. — geSchiL inZake BevoegDheiD. — Begrip.

5o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — Termijnen voor caSSaTieBeroep 
en BeTekening. — STrafvorDering. — voorBarig caSSaTieBeroep (geen einD-
BeSLiSSing). — kamer van inBeSchuLDigingSTeLLing. — verZoek ToT afgifTe 
van een afSchrifT van een overTuigingSSTuk. — rechTScoLLege verkLaarT 
Zich nieT-BevoegD om een hanDeLing Te verrichTen Die ToT De prerogaTieven 
van heT openBaar miniSTerie BehoorT. — BeSLiSSing inZake BevoegDheiD.

6o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — Termijnen voor caSSaTieBeroep 
en BeTekening. — STrafvorDering. — geSchiL inZake BevoegDheiD. — kamer 
van inBeSchuLDigingSTeLLing. — verZoek ToT afgifTe van een afSchrifT van 
een overTuigingSSTuk. — rechTScoLLege verkLaarT Zich nieT-BevoegD om een 
hanDeLing Te verrichTen Die ToT De prerogaTieven van heT o.m. BehoorT. — 
BeSLiSSing inZake BevoegDheiD.

1o en 2o Krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering moet een 
vonnis of arrest, in de regel, het geschil daadwerkelijk beëindigen vooraleer 
het aan het Hof kan worden voorgelegd, met dien verstande dat in dat geval 
niets meer te beslechten valt ; cassatieberoep tegen beslissingen over een 
tussengeschil is voorbarig. (Art. 416, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring)

3o en 4o In afwijking van de regel die in het eerste lid van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering is vastgelegd, staat het tweede lid van 
dat artikel onmiddellijk cassatieberoep met name toe tegen de vonnissen of 
arresten inzake bevoegdheid ; daaronder verstaat de wet elke beslissing op 
een door één van de partijen voorgedragen declinatoire exceptie alsook elke 
beslissing die wegens onbevoegdheid wordt bestreden ; de machtiging om in 
dergelijk geval onmiddellijk cassatieberoep in te stellen heeft alleen tot doel 
te beletten dat het geschil voor een onbevoegd rechtscollege wordt voort-
gezet  (1). (Art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

5o en 6o De stelling dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd is 
om een handeling te verrichten die tot de prerogatieven van het  openbaar 

  (1) Zie M. franchimonT, A. jacoBS en A. maSSeT, Manuel de procédure pénale, 4de uitg.,  
Brussel, Larcier, 2012, p. 1053.
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ministerie behoort, is geen beslissing inzake bevoegdheid in de zin van 
artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering ; ze betreft noch 
de bevoegdheid van de onderzoeksrechter om een onderzoek in te stellen 
overeenkomstig de vordering waarmee de zaak bij hem is aangebracht, noch 
de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht waarbij het dossier aanhangig is 
gemaakt om uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging, noch 
die van het vonnisgerecht om kennis te nemen van de zaak ingeval zij naar 
dit gerecht wordt verwezen. (Art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering) 

(n. e.a. T. La cLinique fonD’roy vZw)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 april 2012.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

1. De eisers hebben de kamer van inbeschuldigingstelling gevraagd een 
afschrift te mogen nemen van een medisch dossier dat de onderzoeks-
rechter als overtuigingsstuk in beslag heeft genomen en op de griffie 
van de correctionele rechtbank heeft neergelegd.

Het arrest vermeldt dat het alleen aan de procureur-generaal staat 
om te beslissen of er al dan niet grond is om machtiging te verlenen tot 
het nemen van een afschrift van een overtuigingsstuk. De kamer van 
inbeschuldigingstelling heeft daaruit besloten dat zij niet bevoegd was 
om de gevraagde machtiging te verlenen en dat het verzoek niet ontvan-
kelijk was.

2. Krachtens artikel 416 Wetboek van Strafvordering moet een vonnis 
of een arrest, in de regel, het geschil daadwerkelijk beëindigen vooraleer 
het aan het Hof kan worden voorgelegd. Het is noodzakelijk dat er niets 
meer te beslechten valt. Het cassatieberoep tegen beslissingen over een 
tussengeschil is voorbarig.

In afwijking van die regel, staat het tweede lid van artikel 416 onmid-
dellijk cassatieberoep met name toe tegen de vonnissen of arresten 
inzake bevoegdheid.

3. Daaronder verstaat de wet elke beslissing op een door één van de 
partijen voorgedragen declinatoire exceptie alsook elke beslissing die 
wegens onbevoegheid wordt bestreden. De machtiging om in dergelijk 
geval onmiddellijk cassatieberoep in te stellen heeft alleen tot doel te 
beletten dat het geschil voor een onbevoegd rechtscollege wordt voort-
gezet.
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Het arrest doet geen uitspraak op een declinatoire exceptie en wordt 
niet bestreden wegens onbevoegdheid van de rechters die het hebben 
gewezen.

De stelling dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd is 
om een handeling te verrichten die tot de prerogatieven van het open-
baar ministerie behoort, is geen beslissing inzake bevoegheid in de zin 
van artikel 416, tweede lid. Ze betreft noch de bevoegdheid van de onder-
zoeksrechter om een onderzoek in te stellen overeenkomstig de vorde-
ring waarmee de zaak bij hem is aangebracht, noch de bevoegdheid van 
het onderzoeksgerecht waarbij het dossier aanhangig is gemaakt om 
uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging, noch die van 
het vonnisgerecht om kennis te nemen van de zaak ingeval zij naar haar 
wordt verwezen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
De memorie van de eisers houdt geen verband met de ontvankelijkheid 

van de cassatieberoepen en behoeft dus geen nader onderzoek.

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

24 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Sabahunzi (bij de balie te Brussel).

N° 563

2o kamer — 24 oktober 2012
(P.12.1318.F)

1o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — vormen. — vorm en 
Termijn voor memorieS en STukken. — memorie. — vorm. — nieT-
onDerTekenDe memorie. — onTvankeLijkheiD.

2o STraf. — anDere STraffen. — BijZonDere verBeurDverkLaring. — 
vermogenSvoorDeLen Die uiT heT miSDrijf Zijn verkregen. — verSchiLLenDe 
veroorDeeLDen. — facuLTaTieve verBeurDverkLaring. — gevoLg.

1o Uit de ondertekening van een geschrift dat rechtsgevolgen kan teweeg-
brengen, zoals een memorie in cassatie, blijkt dat de indiener ervan de daar-
bijhorende rechtsgevolgen beoogt en dat hij voor die wilsuiting de vereiste 
hoedanigheid heeft ; de wilsuiting van de eiser is vereist, niet op de dag van 
de rechtszitting van het Hof, maar binnen de termijnen die bij artikel 420bis 
van het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald, met name acht vrije dagen 
voor de rechtszitting, zodat het feit dat er op de rechtszitting een handteke-
ning is aangebracht op een ongetekende memorie, een geschrift, dat op het 
ogenblik waarop het op de griffie werd neergelegd geen enkele uitwerking 
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kon hebben, niet alsnog ontvankelijk maakt  (1). (Art. 420bis, Wetboek van 
Strafvordering)

2o Uit de artikelen 42, 3o, en 43bis, eerste lid, van het Strafwetboek blijkt dat 
de rechter altijd de bijzondere verbeurdverklaring kan bevelen, voor zover 
ze door het openbaar ministerie schriftelijk is gevorderd, van de vermogens-
voordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, voor de goederen en waarden 
die in de plaats ervan zijn gesteld en voor de inkomsten uit die belegde voor-
delen ; hoewel de rechter, wegens het facultatieve karakter van die straf, de 
aldus verbeurdverklaarde bedragen tussen de veroordeelden kan verdelen, 
moet hij erop toezien dat het totaalbedrag van de verbeurdverklaringen niet 
hoger is dan het bedrag van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen  (2). (Artt. 42, 3o en 43bis, eerste lid, Strafwetboek)

(a. e.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 27 februari 2012.

De eerste eiser voert drie middelen aan in twee memories die op 11 mei 
en 26 september 2012 op de griffie zijn ingekomen.

De tweede 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

A. Cassatieberoep van F. A.

Uit de ondertekening van een geschrift dat rechtsgevolgen kan teweeg-
brengen, zoals een memorie in cassatie, blijkt dat de indiener ervan de 
daarbij horende rechtsgevolgen beoogt en dat hij voor die wilsuiting de 
vereiste hoedanigheid heeft.

De wilsuiting van de eiser is vereist, niet op de dag van de rechtszitting 
van het Hof, maar binnen de termijnen die bij artikel 420bis Wetboek van 
Strafvordering zijn bepaald, met name acht vrije dagen voor de rechts-
zitting.

Het feit dat er op de rechtszitting een handtekening is aangebracht 
op een ongetekende memorie, maakt een geschrift dat op het ogenblik 
waarop het op de griffie werd neergelegd geen enkele uitwerking kon 
hebben, niet alsnog ontvankelijk.

Het Hof vermag geen acht te slaan op de middelen die de eiser heeft 
aangevoerd in de memorie die op 11 mei 2012 ongetekend op de griffie is 
ingekomen en die voor het Hof is ondertekend op 24 oktober 2012.

  (1) Zie R. DecLercq, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, p. 283 met de 
vermelde verwijzingen.

  (2) Cass. 27 mei 2009, AR P.09.0240.F, met concl. O.M. in Pas. 2009, nr. 352.
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Het vermag evenmin acht te slaan op het stuk met als opschrift 
“aanvullende memorie”, dat op de griffie is ingekomen op 26 september 
2012, dus buiten de termijn van twee maanden die bij artikel 420bis, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering is bepaald, aangezien de zaak op 
23 juli 2012 op de algemene rol is ingeschreven.

Ambtshalve middel : schending van de artikelen 42, 3o, en 43bis, eerste 
lid, Strafwetboek

Uit de artikelen 42, 3o, en 43bis, eerste lid, Strafwetboek volgt dat de 
rechter de bijzondere verbeurdverklaring, voor zover ze door het open-
baar ministerie schriftelijk is gevorderd, altijd kan bevelen van de 
vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, voor de goederen 
en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en voor de inkomsten uit 
die belegde voordelen.

Hoewel de rechter, wegens het facultatieve karakter van die straf, 
de aldus verbeurdverklaarde bedragen tussen de veroordeelden kan 
verdelen, moet hij erop toezien dat het totaalbedrag van de verbeurd-
verklaringen niet hoger is dan het bedrag van de vermogensvoordelen 
die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen.

Met bevestiging van de redenen van de eerste rechter, ramen de appel-
rechters de uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen forfaitair op 
161.000 euro in de ene en 550.000 euro in de andere zaak.

Op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie werd de eiser, 
die schuldig is verklaard aan verschillende daden van deelneming aan 
handel in verdovende middelen, veroordeeld tot een verbeurdverkla-
ring van 350.000 euro, na aftrek van 2.850 euro, wat overeenstemt met de 
bedragen die reeds in zijn woning in beslag zijn genomen en verbeurdver-
klaard, te weten 347.150 euro. De overige deelnemers werden veroordeeld 
tot verschillende straffen van verbeurdverklaring, voor een totaalbe-
drag, samen met het bedrag dat ten aanzien van de eiser is uitgesproken, 
van 1.080.000 euro.

Aangezien het aandeel van de eiser in de verbeurdverklaringen aldus 
geraamd werd op grond van een bedrag dat hoger is dan de vermogens-
voordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, schendt de beslissing de 
artikelen 43, 3o en 43bis Strafwetboek. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

Onder voorbehoud van de hierboven toegelichte onwettigheid, zijn de 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

B. Cassatieberoep van D. D.

Middel

Met bevestiging van de redenen van de eerste rechter, ramen de appel-
rechters de uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen forfaitair op 
161.000 euro in de ene en 550.000 euro in de andere zaak.

Op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie werd de eiser, 
die schuldig is verklaard aan verschillende daden van deelneming aan 
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handel in verdovende middelen, veroordeeld tot een verbeurdverklaring 
van 300.000 euro, na aftrek van 45.000 euro, wat overeenstemt met de 
bedragen die reeds in zijn woning in beslag zijn genomen en verbeurdver-
klaard, te weten 255.000 euro. De overige deelnemers werden veroordeeld 
tot verschillende straffen van verbeurdverklaring, voor een totaalbe-
drag, samen met het bedrag dat ten aanzien van de eiser is uitgesproken, 
van 1.080.000 euro.

Om de redenen die zijn aangegeven in het ambtshalve op het cassatie-
beroep van de eerste eiser aangevoerde middel, schendt de beslissing de 
artikelen 43, 3o, en 43bis Strafwetboek.

Het middel is gegrond.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voor-

geschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeen-
komstig de wet gewezen.

C. Cassatieberoep van G. W.

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verbeurdverklaring 

beveelt van driehonderdvijftigduizend euro ten aanzien van F. A. en 
driehonderdduizend euro ten aanzien van D. D.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eerste twee eisers tot vier vijfde van de kosten van hun 

cassatieberoep en laat het overige gedeelte van de kosten ten laste van 
de Staat.

Veroordeelt de derde eiser tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

24 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Rodeyns (bij de balie te Luik), de heer Culot (bij de balie te Luik) 
en de heer Kennes (bij de balie te Brussel).

N° 564

2o kamer — 24 oktober 2012
(P.12.1333.F)

1o jeugDBeScherming. — maaTregeL van gerechTeLijke BeScherming. 
— arTikeL 8 evrm. — arTikeLen 7 en 9 verDrag rechTen van heT kinD. 
— rechT op eerBieDiging van heT famiLie- en geZinSLeven. — rechT van De 
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moeDer om nieT Tegen haar wiL Te worDen geScheiDen van haar kinD. — Schei-
Ding moeDer en kinD. — voorwaarDen.

2o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 8. — rechT op eerBieDiging van heT famiLie- en geZinSLeven. — 
rechT van De moeDer om nieT Tegen haar wiL Te worDen geScheiDen van haar 
kinD. — ScheiDing moeDer en kinD. — voorwaarDen.

3o rechTen van De menS. — aLLerLei. — verDrag rechTen van heT 
kinD. — arTikeLen 7 en 9. — rechT op eerBieDiging van heT famiLie- en geZinS-
Leven. — rechT van De moeDer om nieT Tegen haar wiL Te worDen geScheiDen 
van haar kinD. — ScheiDing moeDer en kinD. — voorwaarDen.

4o jeugDBeScherming. — maaTregeL van gerechTeLijke BeScherming. 
— maaTregeLen BepaaLD Door De gemeenSchapSinSTanTieS. — DuiTSTaLige 
gemeenSchap. — pLaaTSing in een pLeeggeZin. — vijfTien jaar DurenDe 
maaTregeL. — rechTerLijke herZiening op verZoek van De ouDerS. — geen 
rechTSTreekSe Toegang ToT De rechTBank. — arTikeL 8 evrm. — SchenDing.

5o rechTen van De menS. — verDrag rechTen van De menS. — 
arTikeL 8. — rechT op eerBieDiging van heT famiLie- en geZinSLeven. — jeugD-
BeScherming. — maaTregeL van gerechTeLijke BeScherming. — maaTregeLen 
BepaaLD Door De gemeenSchapSinSTanTieS. — DuiTSTaLige gemeenSchap. — 
pLaaTSing in een pLeeggeZin. — vijfTien jaar DurenDe maaTregeL. — rech-
TerLijke herZiening op verZoek van De ouDerS. — geen rechTSTreekSe 
Toegang ToT De rechTBank. — gevoLg.

6o jeugDBeScherming. — maaTregeL van gerechTeLijke BeScherming. 
— maaTregeLen BepaaLD Door De gemeenSchapSinSTanTieS. — DuiTSTaLige 
gemeenSchap. — jeugDrechTBank. — parTijen in De Zaak. — LeefgenoTen. 
— perSonen Die een anDere verwanTSchapSBanD meT heT kinD heBBen Dan Die 
van vaDer of moeDer. — hoeDanigheiD van parTij in De Zaak.

7o jeugDBeScherming. — maaTregeL van gerechTeLijke BeScherming. 
— maaTregeLen BepaaLD Door De gemeenSchapSinSTanTieS. — DuiTSTaLige 
gemeenSchap. — BeSLiSSing van De jeugDrechTBank. — rechT om hoger 
Beroep in Te STeLLen. — grooTmoeDer LangS moeDerSZijDe van heT kinD.

8o hoger Beroep. — STrafZaken (Douane en accijnZen inBe-
grepen). — BeSLiSSingen en parTijen. — parTijen. — jeugDBeScherming. — 
maaTregeL van gerechTeLijke BeScherming. — maaTregeLen BepaaLD Door 
De gemeenSchapSinSTanTieS. — DuiTSTaLige gemeenSchap. — BeSLiSSing van 
De jeugDrechTBank. — rechT om hoger Beroep in Te STeLLen. — grooTmoeDer 
LangS moeDerSZijDe van heT kinD.

1o, 2o en 3o Krachtens artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat dient te worden 
uitgelegd met inachtneming van de artikelen 7 en 9 van het Verdrag inzake 
de rechten van het kind, houdt het recht op eerbiediging van het familie- 
en gezinsleven met name het recht in, voor het kind, om door zijn ouders 
te worden verzorgd en, voor een moeder, om niet tegen haar wil te worden 
gescheiden van haar kind, tenzij deze scheiding noodzakelijk is in het 
belang van het kind en voor zover de maatregel, die in overeenstemming 
met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures is genomen, door 
de rechter herzien kan worden op verzoek van met name de houders van 
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het ouderlijk gezag waaraan aldus afbreuk is gedaan  (1). (Art. 8, EVRM ; 
artt. 7 en 9, Kinderrechtenverdrag)

4o en 5o Het arrest dat op grond van de artikelen 17, § 1, 12o, en 20, § 1, 3o, van 
het decreet van 19 mei 2008 van het Parlement van de Duitstalige Gemeen-
schap over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake 
jeugdbescherming, de plaatsing van een kind beveelt bij externe pleegou-
ders tot zijn meerderjarigheid, met andere woorden gedurende vijftien jaar, 
zonder dat de ouders gemachtigd zijn die maatregel rechtstreeks bij de jeugd-
rechtbank aanhangig te maken voor herziening, schendt artikel 8 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden (2). (Art. 8 EVRM ; Artt. 7 en 9, Kinderrechtenverdrag ; 
Artt. 17, §§ 1 en 2, en 20, § 1, 3o, Decr. D. 19 mei 2008)

6o De ouders, voogden of degenen die de jongere onder hun bewaring hebben 
en hijzelf indien hij minstens twaalf jaar oud is, alsook de personen aan wie, 
in voorkomend geval, een vorderingsrecht is toegekend, zijn partij in de zaak 
voor de jeugdrechtbank die uitspraak moet doen over de maatregelen van 
gerechtelijke bescherming die door de gemeenschapsinstanties zijn bepaald ; 
de bepalingen van het decreet van 19 mei 2008 van het Parlement van de 
Duitstalige Gemeenschap over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van 
maatregelen inzake jeugdbescherming, kennen geen vorderingsrecht toe aan 
de leefgenoten, noch aan de personen die een andere verwantschapsband 
met het kind hebben dan die van vader of moeder (3). (Art. 63ter, derde lid, 
Jeugdbeschermingswet)

7o en 8o Aangezien de grootmoeder langs moederszijde van een geplaatst kind 
geen partij is in de zaak, beschikt zij niet over het recht om hoger beroep in 
te stellen tegen de beslissingen van de jeugdrechtbank inzake maatregelen 
van gerechtelijke bescherming als bepaald in het decreet van 19 mei 2008 van 
het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap over de Jeugdbijstand en 
houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming (4). (Artt. 58 
en 63bis, Jeugdbeschermingswet)

(B. e.a.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, jeugdkamer, van 24 mei 2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 22 oktober 2012 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 24 oktober 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

  (1) tot (4) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 564.
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ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van A. B.

Derde middel

Artikel 8 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van het familie- 
en gezinsleven. Het staat de inmenging van het openbaar gezag in dit 
recht alleen toe voor zover die inmenging bij wet is bepaald en nodig is 
in het belang van’s lands veiligheid, de openbare veiligheid of het econo-
misch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 
goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Die bepaling dient te worden uitgelegd met inachtneming van de arti-
kelen 7 en 9 Kinderrechtenverdrag.

Aldus houdt het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven 
het recht in, voor het kind, om door zijn ouders te worden verzorgd en, 
voor een moeder, om niet tegen haar wil te worden gescheiden van haar 
kind, tenzij deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind 
en voor zover de maatregel, die in overeenstemming met het toepasse-
lijke recht en de toepasselijke procedures is genomen, door de rechter 
getoetst kan worden op verzoek van met name de houders van het ouder-
lijk gezag waaraan aldus afbreuk is gedaan.

Krachtens de artikelen 17, § 1, 12o, en 20, § 1, 3o, van het decreet van 
19 mei 2008 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap over de 
Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbe-
scherming, kan de jeugdrechter of de jeugdrechtbank de plaatsing van 
het kind bevelen bij extern gekozen pleegouders, opgeleid om de jongere 
een veilig leefmilieu te geven.

Artikel 17, § 2, van dat decreet bepaalt dat de jeugdrechtbank die 
maatregel te allen tijde kan opheffen, hetzij van rechtswege, hetzij op 
verzoek van de dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand, de procureur des 
Konings of, via de voormelde dienst, van de betrokken ouders, van de 
betrokken jongere of van de betrokken begeleidingsdienst.

Hieruit volgt dat de moeder of de vader van het kind zich niet recht-
streeks tot de jeugdrechtbank kunnen wenden om de opheffing te 
verkrijgen van de maatregel waarbij hun kind in een pleeggezin is 
geplaatst, ook al voorziet het decreet in die maatregel zonder daarvoor 
een specifieke duur te bepalen.

Hoewel de bescherming van de gezondheid en de goede zeden de plaat-
sing kunnen verantwoorden, is de onbepaalde duur van die maatregel, 
die alleen begrensd wordt door de meerderjarigheid van betrokkene, met 
daarnaast de beperkte rechtsingang van de ouders bij de jeugdrecht-
bank, een inmenging die niet als noodzakelijk kan worden beschouwd 
voor de vrijwaring van de door artikel 8.2 van het Verdrag beschermde 
belangen.

Het arrest bevestigt de plaatsing van het kind tot zijn meerderjarigheid, 
met andere woorden gedurende vijftien jaar. Die beslissing werd genomen 
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op grond van decreetsbepalingen die in strijd zijn met artikel 8 van het 
Verdrag, in zoverre zij het mogelijk maken dat de moeder langdurig van 
haar kind gescheiden wordt zonder dat zij gemachtigd is die maatregel 
rechtstreeks bij de jeugdrechtbank voor herziening aanhangig te maken.

Het hof van beroep schendt aldus het voormelde artikel 8.
Het middel is wat dat betreft gegrond.
Wat artikel 22 Grondwet betreft, dat eveneens door het middel wordt 

aangevoerd, is er geen grond om, in het licht van de dringende noodza-
kelijkheid die is ingegeven door de scheiding van moeder en kind, een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Het Hof slaat geen acht op de twee overige middelen die niet tot 
ruimere vernietiging of vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

B. Cassatieberoep van G. R.

Krachtens de artikelen 58 en 63bis Jeugdbeschermingswet, zijn de 
beslissingen van de jeugdrechtbank, gewezen inzake de maatregelen van 
gerechtelijke bescherming die door de bevoegde gemeenschapsinstan-
ties zijn uitgevaardigd, vatbaar voor hoger beroep door het openbaar 
ministerie en door alle in het geding betrokken partijen.

Die partijen worden gepreciseerd in artikel 63ter, derde lid, dat bepaalt 
dat de dagvaarding of de uitnodiging om vrijwillig te verschijnen met 
het oog op een beslissing ten gronde, op straffe van nietigheid moeten 
worden gericht aan de ouders, voogden of degenen die de jongere onder 
hun bewaring hebben en aan hemzelf indien hij minstens twaalf jaar 
oud is, alsook aan de personen aan wie, in voorkomend geval, een vorde-
ringsrecht is toegekend.

Het arrest somt de in het geding betrokken partijen op en vermeldt 
de eiseres, grootmoeder langs moederszijde van het geplaatste kind, als 
deel uitmakend van de leefgenoten van het kind.

Artikel 1, 3o, van het decreet van 19 mei 2008 definieert de leefgenoten 
als personen die de omgeving van de jongere vormen, zonder dat er een 
verwantschapsband moet bestaan.

De bepalingen van het decreet kennen geen vorderingsrecht toe aan 
de leefgenoten, noch aan de personen die een andere verwantschapsband 
met het kind hebben dan die van vader of moeder.

De eiseres kon bijgevolg niet naar recht de hoedanigheid van partij in 
de zaak worden toegekend.

Om soortgelijke reden is het cassatieberoep niet ontvankelijk.

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

het vernietigde arrest.
Veroordeelt G. R. in de kosten van haar cassatieberoep en laat de 

kosten van het cassatieberoep van A. B. ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, jeugdkamer, anders 
samengesteld.

24 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Orban (bij de balie te Eupen).

N° 565

1o kamer — 25 oktober 2012
(C.11.0496.F)

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. — gemeenTeraaDSBeSLuiT. — 
BeSLiSSing om werkZaamheDen van aLgemeen nuT uiT Te voeren op een privé-
Terrein. — minneLijke overDrachT van heT perceeL voor aLgemeen nuT. — 
geen BeSTemming van aLgemeen nuT. — vorDering ToT Teruggave Door De 
voormaLige eigenaar. — wijZe van verkrijging. — ToepaSSing.

Artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte, 
doelt op alle wijzen van verkrijging, dus zowel via een minnelijke regeling 
als via gerechtelijke onteigening overeenkomstig de artikelen 1 tot 22 van die 
wet  (1). (Artt. 1 en 23 Onteigeningswet 1835) 

(kerkfaBriek SainT-haDeLin Te Lamine  
T. gemeenTe remicourT)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 18 januari 2010.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 12 september 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eiseres voert een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1 en 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten alge-

mene nutte ;
— de artikelen 1 en 9 van de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van 

de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 565.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt eerst, onder meer met verwijzing naar het feitenrelaas en het 
voorwerp van de vordering die vervat zijn in de beslissing van de eerste rechter, de 
volgende feiten vast : 1. de eiseres was eigenaar in Remicourt van een perceel van 
5006 m² ; ter zitting van 25 september 1990 heeft het college van burgemeester en 
schepenen van de verweerster de wens geuit dat perceel ten algemenen nutte aan 
te kopen om er een nieuw scholencomplex te bouwen ; de verweerster heeft het 
aankoopcomité te Luik opgedragen de kwestieuze aankoopprocedure in te zetten 
en zij heeft de eiseres ingelicht ; 2. de raad van de eiseres heeft op een vergadering 
van 22 januari 1991 beslist het voornoemde perceel “uit de hand en om redenen 
van openbaar nut te vervreemden, onder voorbehoud van machtiging door de 
Koning en met de toestemming van de diocesane overheid, ten voordele van het 
gemeentebestuur van Remicourt om er een scholencomplex op te trekken” tegen 
de prijs van 2.240.000 frank, inclusief alle vergoedingen ; onder meer met betrek-
king tot die beslissing heeft de gemeenteraad van de verweerster ter zitting van 
23 februari 1991 beslist het perceel ten algemenen nutte tegen die prijs aan te 
kopen ; op 6 december 1991 heeft de eiseres een verkoopbelofte ondertekend om 
de grond aan de verweerster te verkopen tegen een prijs van 2.240.000 frank ; de 
gemeenteraad van de verweerster heeft op 7 december 1991 beslist het perceel 
aan te kopen onder de in die belofte vervatte voorwaarden en het aankoopcomité 
te Luik opgedragen de akten op te maken en te tekenen ten name van en voor 
rekening van het gemeentebestuur ; de aankoopakte werd op 29 januari 1992 gete-
kend ; 3. het plan om een school te bouwen op de door de verweerster gekochte 
grond werd opgegeven ; de eiseres heeft in een brief van 9 april 2008 de verweerster 
gevraagd het perceel terug te geven op grond dat het werd onteigend maar niet de 
geplande bestemming had gekregen ; de verweerster heeft die vordering betwist 
op grond dat het perceel uit de hand werd verkocht en niet werd onteigend ; 4. bij 
exploot van 12 juni 2008 heeft de eiseres de verweerster gedagvaard voor de recht-
bank van eerste aanleg te Luik teneinde de teruggave van het litigieuze perceel 
te verkrijgen tegen de prijs van 55.528,15 euro (het equivalent van 2.240.000 frank) 
krachtens artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene 
nutte ; de rechtbank heeft bij vonnis van 2 september 2009 de vordering van de 
eiseres afgewezen ; de eiseres heeft hoger beroep ingesteld,

vervolgens verklaart het arrest het hoger beroep niet-gegrond, bevestigt het 
beroepen vonnis en veroordeelt de eiseres in de kosten.

Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen :

 “(De eiseres) betoogt dat zij recht heeft op teruggave van de grond krachtens 
artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte, en 
meer bepaald krachtens het woord “aangekochte” dat de wetgever gebruikt in 
het begin van het artikel dat als volgt luidt : “Indien de voor werken van alge-
meen nut aangekochte gronden [...]”. Zij is van oordeel dat het woord “aange-
kochte” betekent dat zowel bij minnelijke overdracht als bij onteigening terug-
gave verschuldigd is, daar artikel 23, volgens haar, een algemene draagwijdte 
heeft en doelt op elke aankoop voor werken van algemeen nut, dus zowel de 
minnelijke overdracht als de door de rechter bevolen overdracht.

Krachtens artikel 1 van de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging 
van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte 
geschiedt “de onteigening ten algemenen nutte (…) krachtens een wet of een 
koninklijk besluit waarbij de uitvoering van het werk, dat onteigening vordert, 
wordt toegestaan”. In deze zaak blijkt uit geen enkel stuk waarop het hof [van 
beroep] vermag acht te slaan dat het litigieuze perceel dat vóór 29 januari 1992 
toebehoorde aan (de eiseres) het voorwerp heeft uitgemaakt van een wet of 
van een koninklijk besluit. Daaruit volgt dat er voor het litigieuze goed geen 
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enkele onteigeningsprocedure werd ingesteld, daar de verkoop uit de hand niet 
via een dergelijke procedure is gebeurd. Dat blijkt ook uit de stukken van vóór 
de verkoop van 29 januari 1992, aangezien geen enkel van die stukken ook maar 
enigszins gewag maakt van enige onteigening. Bovendien hangt het begrip open-
baar nut niet noodzakelijk samen met onteigening. 

Artikel 1 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte 
begint als volgt : “Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen zullen 
het besluit en het aanwijzingsplan der werken en der te onteigenen percelen [...]”. 
Met de uitdrukking “bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen” heeft 
de wetgever beslist dat minnelijke, onderhandse overdrachten noodzakelijker-
wijs buiten de toepassingssfeer vallen van de wetsbepalingen over de onteige-
ningsprocedure. 

Uit al die overwegingen volgt dat de vordering van (de eiseres), in zoverre zij 
steunt op de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte, niet 
gegrond is.

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 17 april 1835 op de onteigening 
ten algemene nutte bepaalt : “Indien de voor werken van algemeen nut aange-
kochte gronden die bestemming niet krijgen, zal een volgens in artikel 6, titel 
II van de wet van 8 maart 1810 aangeduide wijze afgekondigd bericht de gronden 
doen kennen die het bestuur kan weerverkopen. Binnen drie maanden na die 
bekendmaking zijn de oude eigenaars, die de eigendom van bedoelde gronden 
willen terugkopen, op straf van vervallenverklaring gehouden zulks te verklaren. 
Ingeval het bestuur dat bericht niet afkondigt, kunnen de oude eigenaars of hun 
rechthebbenden de teruggave van die gronden vragen ; en die teruggave zal in 
rechte worden bevolen op de verklaring van het bestuur dat ze niet meer bestemd 
zijn om te dienen voor de werken waarvoor ze werden aangekocht”.

Die bepaling is van toepassing op alle “voor werken van algemeen nut aange-
kochte gronden”, zonder onderscheid tussen de gronden die via gerechtelijke weg 
werden onteigend overeenkomstig de artikelen 1 tot 22 van die wet en die welke 
in der minne werden overgedragen na een beslissing van de onteigenende overheid 
om het goed voor openbaar nut aan te kopen. Wie aanvaard heeft zijn goed over te 
dragen voor een bestemming van openbaar nut die de administratie beslist heeft 
eraan te geven, verliest immers zijn eigendom om redenen van openbaar nut, net 
als degene die zijn goed niet vrijwillig wil overdragen, waardoor de administratie 
verplicht wordt het via gerechtelijke weg te onteigenen.

Artikel 1 van de wet van 17 april 1835 luidens hetwelk “bij gebreke van een over-
eenkomst tussen de partijen […] het besluit en het aanwijzingsplan der werken 
en der te onteigenen percelen, alsmede de stukken van het bestuurlijk onder-
zoek [zullen] worden neergelegd op de griffie van de rechtbank waar de goederen 
gelegen zijn, op welke griffie de betrokken partijen zonder kosten inzage ervan 
mogen nemen tot de vergoeding definitief geregeld is” staat niet eraan in de weg 
dat artikel 23 van die wet geldt voor aankopen voor openbaar nut die gebeuren 
via een “overeenkomst tussen de partijen”. De bewoordingen “bij gebreke van een 
minnelijke overeenkomst” vertalen de voorkeur van de wetgever om aankopen 
van openbaar nut in der minne te regelen. Zodra een aankoop voor openbaar nut 
is gebeurd, ofwel in der minne, ofwel na afloop van de procedure als bepaald bij 
de artikelen 1 tot 22 van de wet, kunnen de voormalige eigenaars wier goederen 
“voor werken van openbaar nut” zijn aangekocht, aanspraak maken op het in 
artikel 23 van de wet bedoelde recht.
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Artikel 1 van de in de aanhef van het middel vermelde wet van 27 mei 1870 
bepaalt weliswaar dat “de onteigening ten algemenen nutte geschiedt krachtens 
een wet of een koninklijk besluit waarbij de uitvoering van het werk, dat ontei-
gening vordert, wordt toegestaan” en dat “het koninklijk besluit […] niet [kan] 
genomen worden dan na onderzoek”, maar behoudt het recht op teruggave van 
de goederen die zijn aangekocht voor werken van algemeen nut in de zin van 
artikel 23 van de wet van 17 april 1835 niet uitsluitend voor aan de eigenaars van 
goederen die onteigend zijn volgens de onteigeningsprocedures waarvoor een wet 
of een koninklijk besluit de uitvoering van het werk, dat onteigening vordert, 
heeft toegestaan. De bepalingen van de wet van 27 mei 1870 hebben immers niet 
alleen betrekking op onteigeningen via gerechtelijke weg, aangezien artikel 9 
van die wet ook “de minnelijke overeenkomsten” betreft. 

In deze zaak werd het litigieuze goed, zoals het arrest vaststelt, weliswaar niet 
onteigend via een onteigeningsprocedure waarvoor een wet of een koninklijk 
besluit de uitvoering van het werk, dat onteigening vordert, zou hebben toege-
staan, maar toch volgt uit de vaststellingen van het arrest en inzonderheid uit 
die van eerste rechter waarnaar het verwijst, dat het college van burgemeester en 
schepenen van de verweerster de wens heeft geuit om de gronden van de eiseres 
“ten algemenen nutte [aan te kopen] om er een nieuw scholencomplex te bouwen” ; 
dat de eiseres besloten heeft de grond “uit de hand” maar “om redenen van opbaar 
nut” te vervreemden, dat de gemeenteraad van de verweerster beslist heeft die 
aankoop “ten algemenen nutte” te doen. Het arrest dat de eiseres het recht ontzegt 
op teruggave van het overgedragen goed nadat het plan om een school te bouwen 
werd opgegeven, op grond dat het litigieuze goed niet het voorwerp heeft uitge-
maakt van een onteigeningsprocedure voorafgegaan door een wet of een konink-
lijk besluit waarbij de uitvoering van het werk, dat onteigening vordert, wordt 
toegestaan, maar in der minne werd overgedragen, schendt bijgevolg de artikelen 1 
en 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte alsook de 
artikelen 1 en 9 van de in de aanhef van het middel vermelde wet van 27 mei 1870.

Bovendien moeten wetten bij voorkeur worden uitgelegd in de zin waarin ze met 
de Grondwet stroken. Indien het in artikel 23 bedoelde recht slechts zou gelden voor 
de eigenaars van goederen die werden onteigend krachtens een wet of een konink-
lijk besluit waarbij de uitvoering van het werk, dat onteigening vordert, wordt 
toegestaan, met uitsluiting van de eigenaars van de goederen die om redenen van 
algemeen nut werden overgedragen waarvoor een dergelijke procedure niet wordt 
aangewend, dan zou artikel 23 van de wet van 17 april 1835 een discriminatie doen 
ontstaan tussen de personen wier goed hun om redenen van algemeen nut wordt 
ontnomen en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Betreffende de door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang

Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is nauw 
verbonden met dat van het middel.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

De gegrondheid van het middel

Artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 17 april 1835 op de 
onteigening ten algemene nutte bepaalt dat, indien de voor werken van 
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algemeen nut aangekochte gronden die bestemming niet krijgen, een 
volgens in artikel 6, titel II van de wet van 8 maart 1810 aangeduide wijze 
afgekondigd bericht de gronden zal doen kennen die het bestuur kan 
weerverkopen. Binnen drie maanden na die bekendmaking zijn de oude 
eigenaars, die de eigendom van bedoelde gronden willen terugkopen, op 
straf van vervallenverklaring gehouden zulks te verklaren. Ingeval het 
bestuur dat bericht niet afkondigt, kunnen de oude eigenaars of hun 
rechthebbenden de teruggave van die gronden vragen ; en die teruggave 
zal in rechte worden bevolen op de verklaring van het bestuur dat ze 
niet meer bestemd zijn om te dienen voor de werken waarvoor ze werden 
aangekocht.

Die bepaling doelt op alle wijzen van verkrijging, dus zowel via een 
minnelijke regeling als via gerechtelijke onteigening overeenkomstig 
de artikelen 1 tot 22 van die wet van 17 april 1835.

Uit het arrest blijkt dat de verweerster de wens heeft geuit het perceel 
van de eiseres “ten algemenen nutte [aan te kopen] om er een nieuw 
scholencomplex te bouwen”, dat eiseres beslist heeft dat perceel “uit de 
hand” “om redenen van openbaar nut” te vervreemden en dat de gemeen-
teraad van de verweerster beslist heeft die aankoop “om redenen van 
openbaar nut” te doen.

Het arrest dat de eiseres het recht ontzegt om het verkochte perceel 
terug te krijgen nadat het plan voor de bouw van een school was opge-
geven en die beslissing grondt op het feit het litigieuze goed niet het 
voorwerp heeft uitgemaakt van een onteigeningsprocedure voorafge-
gaan door een wet of een koninklijk besluit waarbij de uitvoering van 
het werk, dat onteigening vordert, wordt toegestaan, maar in der minne 
werd overgedragen, schendt de artikelen 1 en 23 van de wet van 17 april 
1835 op de onteigening ten algemenen nutte.

Het onderdeel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

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

25 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick 
en de heer Maes.
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N° 566

1o kamer — 25 oktober 2012
(C.11.0609.F)

MILIEURECHT. — waaLS DecreeT BeTreffenDe De afvaLSToffen. — verBoD 
afvaL achTer Te LaTen. — ToepaSSingSgeBieD. — proceS-verBaaL. — gevoLg.

De artikelen 7, §§ 1 tot 3, en 2, 8o, van het Waals decreet van 27 juni 1996 
zijn niet van toepassing op het achterlaten door een privépersoon van een 
doos met papier en reclame op de openbare weg, wat krachtens de arti-
kelen 59 en 63 van het gemeentelijk politiereglement strafbaar is ; daardoor 
hoeft het proces-verbaal van vaststelling van dat feit niet aan de procureur 
des Konings te worden toegestuurd. (Artt. 7, §§ 1 tot 3, en § 2, 8o, Decr.W. 
27 juni 1996 ; Art 119bis, § 8bis, Nieuwe Gemeentewet) 

(STaD La Louvière T. p.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het in laatste aanleg gewezen 
vonnis van de politierechtbank te Bergen van 21 oktober 2010.

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 7 en 51 van het Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de 
afvalstoffen ;

— artikel 119bis, inzonderheid § 7, 8 en 8bis, van de nieuwe gemeentewet, gecodi-
ficeerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart verweerders [beroep] ontvankelijk en gegrond, 
doet de [betwiste administratieve] beslissing teniet en veroordeelt de eiseres in 
de kosten, die teruggebracht zijn op 150 euro ; het baseert die beslissing op de 
onderstaande redenen :

 “In artikel 59 van het gemeentereglement wordt onder meer als sluikstorten 
aangemerkt, het plaatsen van de conforme recipiënten, met afval erin, buiten de 
vastgestelde uren en dagen ;

(…) Het gelaakte feit is een overtreding van de artikelen 59 en 63 van het 
gemeentereglement van de stad La Louvière ;

Artikel 59, dat in zijn geheel is weergegeven in de betwiste beslissing, heeft 
betrekking op sluikstorten en artikel 63, dat eveneens in zijn geheel is weerge-
geven verbiedt ‘de déposer, de faire déposer, d’abandonner des déchets ménagers 
[…] ou toute autre chose ou tout objet sur la voie publique ou tout autre lieu 
public, sauf ceux qui sont prévus à cet effet’ ;
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[De verweerder] voert aan dat artikel 7 van het decreet van de Waalse gewest-
raad van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen verbiedt afvalstoffen achter te 
laten, te lozen of te hanteren zonder de wettelijke en verordeningsbepalingen in 
acht te nemen ; op niet-naleving daarvan staan strafsancties (de artikelen 51 en 
volgende) ;

Hij leidt daaruit af dat de gelaakte overtredingen gemengde inbreuken zijn 
en dat de GAS-ambtenaar bijgevolg slechts een administratieve geldboete kon 
opleggen ingeval de procureur des Konings, binnen twee maanden beslist heeft 
het ten laste gelegde feit niet te vervolgen ;

Die bewering houdt steek, aangezien artikel 119bis, § 8bis, van de nieuwe gemeen-
tewet vermeldt : ‘indien buiten de gevallen van samenloop vermeld in § 7, een feit 
zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk vormt, dient 
te worden gehandeld volgens de procedures die gelden voor inbreuken bedoeld in 
de artikelen van boek II, titel X van het Strafwetboek en de artikelen 526, 537 en 
545 van het Strafwetboek’ ;

Die procedures zijn vastgelegd in artikel 119bis, § 7, 1o, en § 8, tweede lid ;
In deze zaak werd het proces-verbaal van vaststelling niet overgezonden aan 

de procureur des Konings maar uitsluitend aan de GAS-ambtenaar”, zodat “de 
betwiste beslissing onwettig is” en “het beroep gegrond verklaard moet worden”.

Grieven

Artikel 59 van gemeentelijk politiereglement van de eiseres, waarvan de tekst 
geciteerd wordt in de beslissing van de GAS-ambtenaar van 14 mei 2009, luidt als 
volgt :

 “Le dépôt clandestin
Sont considérés comme dépôts clandestins sur la voie publique ou les endroits 

privés accessibles au public :
— les récipients non conformes contenant des déchets, ne respectant pas les 

articles 49 à 56 ;
— les récipients conformes, contenant des déchets, déposés en dehors des heures 

et jours prévus conformément aux articles 45 et 46 du présent règlement ;
— tous récipients ou caisses en carton (conformes ou non) contenant des déchets, 

en dehors des lieux de ramassage prévus, tels qu’ils sont définis à l’article 46 du 
présent règlement”.

Anderdeels bepaalt artikel 63 van dat politiereglement, zoals het wordt aange-
haald in de beslissing van de GAS-ambtenaar :

 “Dépôt dans les lieux et sur la voie publique
Il est interdit de déposer, de faire déposer, d’abandonner ou de faire abandonner 

des déchets ménagers, des matériaux de démolition, des épaves ou toute chose ou 
tout objet sur la voie publique ou tout autre lieu public, sauf ceux qui sont prévus 
à cet effet par autorisation spéciale, telles que, par exemple, les autorisations 
relatives aux emplacements de conteneurs”.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de aan de verweerder ten laste gelegde 
gedraging die bepalingen van het politiereglement schendt en dat hem daarvoor 
een administratieve geldboete werd opgelegd.

Dezelfde gedraging kan tegelijkertijd een inbreuk zijn op het gemeentelijk 
politiereglement, waarop een administratieve sanctie staat, én een strafrechte-
lijke overtreding, waarop een strafsanctie staat.

Het beginsel “non bis idem” staat echter eraan in de weg dat dezelfde inbreuk 
twee maal bestraft wordt, eerst met een administratieve sanctie en vervolgens 
met een strafsanctie. De regels die de wetgever heeft uitgewerkt om die dubbele 
sanctie te voorkomen, variëren naargelang van de ernst van de inbreuk.
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Die regels zijn vastgelegd in artikel 119bis, § 7, 1o, en § 8, tweede lid, van de nieuwe 
gemeentewet, dat van toepassing is wanneer de feiten die zowel een administratief-
rechtelijke inbreuk als een overtreding van de daarin vermelde bepalingen van het 
Strafwetboek vormen (“gemengde” inbreuk). Bij een dergelijke gemengde inbreuk, 
moet het origineel van de vaststelling uiterlijk binnen de maand na de vaststel-
ling worden toegestuurd aan het parket van de procureur des Konings. Bij gebreke 
hieraan kan geen enkele administratieve sanctie worden opgelegd. 

Paragraaf 8bis van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, waarvan het 
bestreden vonnis zegt dat het voor deze zaak geldt, heeft betrekking op de 
gevallen van samenloop die zich kunnen voordoen naast die welke worden 
vermeld in paragraaf 7. Pro memorie, die bepaling luidt als volgt : “Indien buiten 
de gevallen van samenloop vermeld in § 7, een feit zowel een strafrechtelijke als 
een administratiefrechtelijke inbreuk vormt, dient te worden gehandeld volgens 
de procedures die gelden voor inbreuken bedoeld in de artikelen van boek II, titel 
X van het Strafwetboek en de artikelen 526, 537 en 545 van het Strafwetboek”.

Artikel 7, § 1, van het Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen 
bepaalt : “Het is verboden afvalstoffen achter te laten, te lozen of te hanteren 
zonder de wettelijke en verordeningsbepalingen in acht te nemen”. Paragraaf 
2 van dat decreet luidt als volgt : “Elke producent of houder van afvalstoffen 
moet ze beheren of laten beheren op een wijze die de schadelijke invloed ervan op 
water, lucht, bodem, flora en fauna beperkt, geluids- en reukhinder voorkomt en, 
meer algemeen, geen schade aan het milieu noch aan de gezondheid van de mens 
berokkent”. Voorts bepaalt paragraaf 3 : “Afvalstoffen worden hetzij beheerd door 
de afvalstoffenproducent, hetzij afgestaan aan een persoon of aan een inrichting 
die over een vergunning beschikt of aangegeven is voor het beheer ervan”.

Onder het opschrift ‘Straffen’ bepaalt artikel 51 van voornoemd Waals decreet 
dat er een overtreding van tweede categorie in de zin van deel VIII van het decre-
taal gedeelte van Boek I van het Milieuwetboek wordt begaan door de overtreder 
van de artikelen 3, § 1 en 2, 6, 7, § 1, 2 en 5, 8, 10, 14, 19, § 3, en 23 van het decreet of 
van de maatregelen genomen met het oog op de uitvoering ervan..

Voornoemd artikel 7 staat vermeld onder hoofdstuk III, “Preventie en beperking 
van hinder bij het afvalbeheer”, afdeling 1. “Gemeenschappelijke bepalingen”. Die 
bepaling komt voor in een afdeling betreffende het afvalstoffenbeheer, de regels 
en technieken voor afvalbeheer, de procedures betreffende erkenning en regis-
tratie. Zij heeft echter niets te maken met de toestand waarvoor de verweerder 
een administratieve geldboete opgelegd kreeg (namelijk het achterlaten van een 
doos met afval op de openbare weg door een privépersoon) en waarop de arti-
kelen 59 en 63 van het politiereglement van de eiseres doelen.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, dat de beslissing van de GAS-ambtenaar 
tenietdoet op grond dat het proces-verbaal van vaststelling niet aan de procureur 
des Konings werd toegestuurd, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en 
artikel 119bis, § 7, 8 en 8bis, van de nieuwe gemeentewet schendt, in zoverre de 
inbreuk die ten laste [van de] verweerder werd vastgesteld, en waarop de arti-
kelen 59 en 63 van het algemeen politiereglement van de [eiseres] doelen, niet 
tegelijkertijd een strafrechtelijke inbreuk vormde in de zin van de artikelen 7 en 
51 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 (schending van de arti-
kelen 7 en 51 van het Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen).

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Artikel 7 van het Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de afval-
stoffen, zoals het van toepassing is op het geschil, bepaalt in paragraaf 1, 
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dat het verboden is afvalstoffen achter te laten, te lozen of te hanteren 
zonder de wettelijke en verordeningsbepalingen in acht te nemen, en 
in paragraaf 2, dat elke producent of houder van afvalstoffen ze moet 
beheren of laten beheren op een wijze die de schadelijke invloed ervan 
op water, lucht, bodem, flora en fauna beperkt, geluids- en reukhinder 
voorkomt en, meer algemeen, geen schade aan het milieu noch aan de 
gezondheid van de mens berokkent, en, in paragraaf 3, dat afvalstoffen 
hetzij worden beheerd door de afvalstoffenproducent, hetzij afgestaan 
aan een persoon of aan een inrichting die over een vergunning beschikt 
of aangegeven is voor het beheer ervan.

Die bepalingen staan vermeld onder hoofdstuk III van het decreet, met 
als opschrift Preventie en beperking van hinder bij het afvalbeheer, en 
de paragrafen 1 en 2 vermelden de inbreuken waarop strafsancties staan 
krachtens artikel 51 van het decreet

Artikel 2, 8o, van dat decreet geeft de volgende omschrijving van het 
begrip beheer : inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering 
van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen, 
alsmede het toezicht op de sites voor afvalverwijdering of nuttige 
toepassing en hun sanering na sluiting.

Uit de voornoemde artikelen 7, § 1 tot 3, en 2, 8o, volgt dat ze niet van 
toepassing zijn op het achterlaten door een privépersoon van een doos 
met papier en reclame op de openbare weg, wat krachtens de artikelen 59 
en 63 van het politiereglement van de eiseres strafbaar is.

Het bestreden vonnis, dat overweegt dat een dergelijk aan de verweerder 
verweten feit zowel een strafrechtelijke overtreding als een administra-
tiefrechtelijke inbreuk vormt en dat, bijgevolg, het proces-verbaal van 
vaststelling van dat feit aan de procureur des Konings toegestuurd had 
moeten worden krachtens artikel 119bis, § 8bis, van de nieuwe gemeen-
tewet, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de beslissing van 
de GAS-ambtenaar teniet te doen op grond dat genoemd proces-verbaal 
uitsluitend aan die ambtenaar werd overgezonden.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat het hoger 

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de politierechtbank te Charleroi.

25 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.
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N° 567

1o kamer — 25 oktober 2012
(C.11.0610.F)

1o ERFENISSEN. — vereffening van een naLaTenSchap. — BegunSTigDe 
erfgenaam. — aanSTeLLing van een gerechTeLijk BeheerDer. — omvang van 
DienS BevoegDheiD.

2o VORDERING IN RECHTE. — erfeniSSen. — vereffening van een naLa-
TenSchap. — BegunSTigDe erfgenaam. — aanSTeLLing van een gerechTeLijk 
BeheerDer. — omvang van DienS BevoegDheiD.

1o en 2o Wanneer de rechter een beheerder opdraagt de nalatenschap te veref-
fenen in plaats van de begunstigde erfgenaam, heeft hij alleen de macht om 
in naam van de nalatenschap in rechte op te treden. (Artt. 804, eerste lid, 
en 809 BW)

(T. e.a. T. h.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 7 februari 2011.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 

ii. caSSaTiemiDDeLen

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 804, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kan iedere 
belanghebbende, ingeval de belangen van de schuldeisers der nalaten-
schap of van de legatarissen in het gedrang kunnen komen wegens 
nalatigheid van de onder voorrecht aanvaardende erfgenaam of wegens 
diens vermogenstoestand, vorderen dat deze wordt vervangen door een 
beheerder die de nalatenschap moet vereffenen.

Volgens artikel 809, tweede lid, van dat wetboek heeft de beheerder, 
die benoemd is ingevolge artikel 804, dezelfde macht als die waarover de 
onder voorrecht aanvaardende erfgenaam zelf beschikte.

Uit die bepalingen volgt dat wanneer de rechter een beheerder opdraagt 
de nalatenschap te vereffenen in plaats van de begunstigde erfgenaam, 
hij alleen de macht heeft om in naam van de nalatenschap in rechte op 
te treden.

Het bestreden arrest stelt vast dat “[de verweerster] verklaard heeft 
de nalatenschap van J. L. te aanvaarden onder voorrecht van boedelbe-
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schrijving” en dat “de rechter in kort geding, op verzoek van de naamloze 
vennootschap Fortis Bank, meester E.H. heeft aangesteld als gerechte-
lijk beheerder van [die] nalatenschap met de opdracht de nalatenschap 
te beheren en te vereffenen overeenkomstig de artikelen 803 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek”. 

Dat arrest stelt voorts vast dat de verweerster, die door de naamloze 
vennootschap Fortis Bank gedagvaard werd om het geding te hervatten, 
gevorderd heeft “dat [de eisers] veroordeeld zouden worden om de nala-
tenschap van J.L. te vrijwaren tegen elke veroordeling die tegen [die 
nalatenschap] zou worden uitgesproken in hoofdsom, interest en kosten” 
en dat de eisers van hun kant de ontvankelijkheid van die vordering 
betwist hebben.

Het bestreden arrest overweegt dat, hoewel, “de ingevolge de arti-
kelen 803bis en 804 van het Burgerlijk Wetboek benoemde beheerder, 
met toepassing van artikel 809, dezelfde macht heeft als die waarover de 
onder voorrecht aanvaardende erfgenaam zelf beschikte”, “[hem] echter 
[niet] het recht is toegekend de erfgenaam in rechte te vertegenwoor-
digen, zodanig dat [de verweerster] rechtsgeldig werd gedagvaard tot 
hervatting van het geding”.

Het arrest dat op die grond beslist “indien nodig te bevestig[en] dat 
[de eisers] de nalatenschap van J.L. moeten vrijwaren ten aanzien van 
de naamloze vennootschap Fortis Bank” en hen “bijgevolg, veroordeelt 
in de kosten van het appelgeding ten bedrage van 30.186 euro die door 
de verweerster zijn betaald”, schendt de artikelen 804 en 809 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

De overige grieven

Het tweede middel dient niet nader onderzocht te worden. Het kan 
immers niet tot ruimere cassatie leiden.

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

vordering van de verweerster tegen de eisers en het de eisers veroordeelt 
in de kosten van het appelgeding ten bedrage van 30.186 euro die door de 
verweerster zijn betaald.

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

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

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

25 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.
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N° 568

1o kamer — 25 oktober 2012
(C.12.0079.F)

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SAMENLOOP 
VAN AANSPRAKELIJKHEDEN. — conTracTueLe en BuiTenconTracTueLe 
aanSprakeLijkheiD. — in De verhouDingen TuSSen een conTracTparTij en een 
DerDe. — conTracTueLe fouT. — voorwaarDe.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SAMENLOOP 
VAN AANSPRAKELIJKHEDEN. — conTracTueLe en BuiTenconTracTueLe 
aanSprakeLijkheiD. — in De verhouDingen TuSSen een conTracTparTij en een 
DerDe. — SchaDe. — voorwaarDe.

1o Degene die een fout begaat in de uitvoering van een overeenkomst en, bijge-
volg contractueel aansprakelijk is jegens zijn medecontractant, kan tevens 
zijn buitencontractuele aansprakelijkheid ten aanzien van een derde bij de 
overeenkomst in het gedrang brengen als door zijn contractuele wanpres-
tatie terzelfdertijd en los van het contract de algemene zorgvuldigheidsver-
plichting van eenieder wordt miskend  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

2o De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheden 
vereist niet dat de door de derde geleden schade niets te maken heeft met de 
uitvoering van het contract. (Artt. 1382 en 1383 BW) 

(Z. e.a. T. inDuSTrieBouw vereLST n.v.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

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

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eisers voeren een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1147, 1165, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het hof van beroep heeft kennisgenomen, enerzijds, van de rechtsvor-
dering van de naamloze vennootschap Sport auto, met zetel in Saint-
Ghislain, zoning artisanal de la Riviérette, 1, opdrachtgever, tot herstel 
van haar schade ten gevolge van ernstige stabiliteitsproblemen van het 
gebouw (een showroom voor auto’s en een werkplaats in Saint-Ghislain) 
dat werd opgetrokken door de verweerster, aannemer, ter uitvoering van 

  (1) Cass. 20 juni 1997, AR C.94.0324.N-C.95.0042.N, AC 1997, nr. 286.
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een overeenkomst van 19 februari 1997 tussen Sport auto en de verweer-
ster, anderzijds, van de rechtsvordering van de eisers, respectievelijk 
zaakvoerder en bestuurder van Sport auto – en die dus derden zijn bij de 
overeenkomst tussen die vennootschap en de verweerster –, tot herstel 
van de persoonlijke schade die zij geleden hebben ten gevolge van fouten 
in het gebouw ; daarop verklaart het arrest dat het geen rechtsmacht heeft 
om kennis te nemen van de vordering van Sport auto daar er een arbi-
trageovereenkomst bestaat tussen laatstgenoemde en de verweerster en 
verklaart het de vordering van de eisers ontvankelijk maar niet-gegrond.

Het arrest verantwoordt zijn beslissing om de vordering van de eisers 
af te wijzen, op de onderstaande gronden : 

 “[De eisers], respectievelijk zaakvoerder en bestuurder van de vennoot-
schap Sport auto, vorderen dat [de verweerster] veroordeeld wordt om 
hen te vergoeden voor de gevolgschade die zij persoonlijk zouden hebben 
geleden omdat zij hun inkomsten haalden uit de activiteit van hun 
vennootschap ;

Zij verklaren uitdrukkelijk dat zij hun rechtsvordering gronden op de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;

‘Wanneer iemand een contractuele verplichting jegens een andere niet 
nakomt, kan die fout zijn buiten-contractuele aansprakelijkheid jegens 
een derde in het gedrang brengen indien zij ook een tekortkoming aan 
de algemene zorgvuldigheidsverplichting oplevert en bij die derde een 
andere schade veroorzaakt dan de schade wegens de wanuitvoering van 
de overeenkomst’ (…) ;

In de onderstelling dat de [eisers] inderdaad derden zijn bij de aanne-
mingsovereenkomst waardoor het arbitragebeding voor hen niet geldt, 
en in de onderstelling dat de aan de [verweerster] ten laste gelegde fout – 
die volgens hen ‘bestaat […] in de gebreken en fouten die de gerechtsdes-
kundige aan de kaak heeft gesteld, en in het feit dat zij niets doet om ze 
te verhelpen’ – naast een contractuele fout, ook een tekortkoming aan 
de algemene zorgvuldigheidsverplichting oplevert, is de aangevoerde 
schade op zich helemaal niet verschillend van de schade ten gevolge van 
de vermeende wanuitvoering van de overeenkomst ;

Om die reden kan de rechtsvordering [van de eisers] niet steunen op de 
bepalingen die zij aanvoeren”.

Grieven

De partij die een fout begaat in de uitvoering van een overeenkomst 
en, bijgevolg contractueel aansprakelijk is jegens zijn medecontractant, 
kan tevens zijn aquiliaanse aansprakelijkheid ten aanzien van een derde 
bij de overeenkomst in het gedrang brengen als door zijn contractuele 
wanprestatie terzelfdertijd en los van de overeenkomst de algemene 
zorgvuldigheidsverplichting van eenieder wordt miskend.

Het arrest ontkent die regel niet.
Bij de uitspraak over de rechtsvordering van de eisers, aanvaardt het 

arrest immers, dato non concesso (“in de onderstelling dat …”), enerzijds, 
dat de arbitrageovereenkomst tussen de contractpartijen – de verweer-
ster en Sport auto — niet voor de eisers geldt, anderzijds, dat “de aan 
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de [verweerster] ten laste gelegde fout — die volgens [de eisers] ‘bestaat 
[…] in de gebreken en fouten die de gerechtsdeskundige aan de kaak 
heeft gesteld, en in het feit dat zij niets doet om ze te verhelpen’ — naast 
een contractuele fout, ook een tekortkoming aan de algemene zorgvul-
digheidsverplichting oplevert”.

Het arrest verklaart echter de rechtsvordering van de eisers niet-
gegrond “omdat de [door hen] aangevoerde schade op zich helemaal niet 
verschillend [is] van de schade ten gevolge van de vermeende wanuitvoe-
ring van de overeenkomst”.

De aquiliaanse aansprakelijkheid van de contractant jegens een derde 
vereist evenwel enkel dat de begane fout die de contractuele aanspra-
kelijkheid van de dader jegens zijn medecontractant in het gedrang 
brengt, tezelfdertijd een miskenning oplevert van een buiten-contractuele 
verplichting, waarbij het niet noodzakelijk is dat de door die derde geleden 
schade zeker niets te maken heeft met de uitvoering van de overeenkomst.

Het arrest dat van het tegenovergestelde uitgaat, verantwoordt dus 
zijn beslissing niet naar recht.

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Degene die een fout begaat in de uitvoering van een overeenkomst 
en, bijgevolg contractueel aansprakelijk is jegens zijn medecontrac-
tant, kan tevens zijn buitencontractuele aansprakelijkheid ten aanzien 
van een derde bij de overeenkomst in het gedrang brengen als door zijn 
contractuele wanprestatie terzelfdertijd en los van de overeenkomst de 
algemene zorgvuldigheidsverplichting van eenieder wordt miskend. 

De samenloop van die twee aansprakelijkheden vereist niet dat de 
door de derde geleden schade niets te maken heeft met de uitvoering 
van de overeenkomst.

Het arrest, dat zonder te betwisten dat de eisers derden kunnen zijn 
bij de aannemingsovereenkomst tussen de verweerster en de vennoot-
schap Sport Auto, noch dat de verweerster door de haar ten laste gelegde 
fout, niet enkel een contractuele fout begaat maar tevens de algemene 
voorzichtigheidverplichting miskent, maar niettemin de rechtsvorde-
ringen die de eisers op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek tegen de verweerster hebben ingesteld, niet-gegrond verklaart 
daar “daar de aangevoerde schade op zich helemaal niet verschillend [is] 
van de schade ten gevolge van de vermeende wanuitvoering van de over-
eenkomst” schendt die bepalingen. 

In zoverre is het middel gegrond.

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

tussenvorderingen van de eisers tegen de verweerster, én over de kosten 
tussen die partijen.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

25 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Wouters.

N° 569

1o kamer — 25 oktober 2012
(C.12.0108.F)

LEVENSONDERHOUD. — onDerhouDSBijDrage. — vaSTSTeLLing van heT 
BeDrag. — miDDeLen van eLk van De ouDerS. — criTeria.

De rechter moet, bij het bepalen van de middelen van elk van de ouders reke-
ning houden met uitzonderlijke lasten die zij dragen  (1). (Artt. 203, §§ 1 en 2 
BW ; Art. 1321, § 1, 1o, Gerechtelijk Wetboek)

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

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau van 9 november 2011.

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

ii. caSSaTiemiDDeLen

De eisers voeren drie middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Luidens artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek, dienen de ouders naar 
evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het 
levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding 
en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, 
loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

Luidens artikel 203, § 2, van dat wetboek wordt met middelen onder 
andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkom-

  (1) Zie Cass. 16 april 2004, AR C.02.0504.F, AC 2004, nr. 199 ; Cass. 5 maart 2010 AR 
C.08.0562.F, AC 2010, nr. 154.
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sten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun 
levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.

Volgens artikel 1321, § 1, 1o, Gerechtelijk Wetboek vermeldt elke 
rechterlijke beslissing die de onderhoudsbijdrage vaststelt op grond 
van artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek, de aard en het bedrag van de 
middelen van elk van de ouders door de rechter in acht genomen op 
grond van artikel 203, § 2, Burgerlijk Wetboek.

De rechter moet, bij het bepalen van de middelen van elk van de ouders 
rekening houden met uitzonderlijke lasten die zij dragen.

Het bestreden vonnis overweegt, op grond van een feitelijke beoor-
deling van de gegevens van de zaak dat “er in dit geval geen rekening 
dient te worden met de lasten [van de eisers die] gewone lasten zijn, 
met uitzondering van de terugbetaling van een persoonlijke lening bij 
Citibank” en weigert die lening in aanmerking te nemen omdat zij “werd 
afgesloten zonder rekening te houden met de kosten tengevolge van het 
feit dat [de verweerster] haar hogere studies voortzet”.

Het bestreden vonnis verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat 
de bijdragecapaciteiten van de eisers bepaald moeten worden op 2.250 
euro per maand.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit de eisers veroordeelt om 
aan de verweerster rechtplegingsvergoeding in eerste aanleg van 1.200 
euro te betalen.

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 eisers in drie vierden van de kosten en de verweerster 
in de overige kosten.

Zegt dat er geen grond tot verwijzing bestaat.

25 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en 
mevr. Nudelholc.

N° 570

1o kamer — 26 oktober 2012

(C.10.0533.N)

overheiDSopDrachTen (werken. Leveringen. DienSTen). — 
offerTe. — prijS. — aBnormaaL karakTer. — aanBeSTeDenDe overheiD. — 
naZichT. — gevoLg. — ToewijZing. — voorwaarDe.
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In het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, gegund 
bij openbare of beperkte aanbesteding en voor zover minstens vier offertes 
werden ingediend, wordt elke offerte die minstens vijftien procent lager ligt 
dan het gemiddelde van de ingediende offertes beschouwd als een offerte 
waarvan het eventueel abnormale karakter van de prijs moet worden nage-
zien door de aanbestedende overheid ; in dergelijk geval is de aanbestedende 
overheid niet noodzakelijk gehouden de inschrijver vooraf te verzoeken de 
nodige rechtvaardigingen te bezorgen, maar kan zij onmiddellijk beslissen de 
opdracht aan deze inschrijver toe te wijzen, mits formeel te motiveren waarom 
het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte wordt 
verworpen  (1). (Art. 110, § 4, eerste en derde lid, KB Overheidsopdrachten)

(BouwBeDrijf vmg De cock n.v. T. gemeenTe TemSe e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

SiTuering en proceDurevoorgaanDen

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
betwisting betrekking op een openbare aanbesteding voor het renoveren 
van de inkom van een zwembad.

Eiseres, die als tweede was gerangschikt maar die van oordeel was 
dat de offerte van de eerst gerangschikte diende geweerd te worden 
wegens abnormale prijzen, dagvaardde eerste verweerster voor de recht-
bank van eerste aanleg te Dendermonde in betaling van de forfaitaire 
schadevergoeding voorzien in artikel 15 van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten (hierna te noemen “Overheids-
opdrachtenwet 1993”), gelijk aan 10 % van het offertebedrag. Tweede 
verweerster kwam vrijwillig tussen in het geding.

2. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 
12 september 2008 werd deze vordering ontvankelijk, doch ongegrond 
verklaard ; dit vonnis werd bevestigd door het bestreden arrest van het 
hof van beroep te Gent van 12 februari 2010.

heT enig caSSaTiemiDDeL

3. In het enig cassatiemiddel, dat ontwikkeld wordt in twee onder-
delen, voert eiseres schending aan van de artikelen 36, 37, 40 en 159 van 
de gecoördineerde Grondwet, van artikel 15 van Overheidsopdrach-
tenwet 1993, en van artikel 110, §§ 3 en 4, van het Koninklijk besluit van 
8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken 
(hierna afgekort “het Koninklijk besluit van 8 januari 1996”), zoals van 
toepassing vóór de vervanging bij artikel 60 van het Koninklijk besluit 
van 29 september 2009 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten en van sommige Koninklijke 
besluiten tot uitvoering van deze wet.

  (1) Zie de concl. van het O.M. 
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4. In dit middel komt eiseres op tegen de beslissing van de appelrechters 
waarbij haar vordering tot betaling van een schadeloosstelling op grond 
van artikel 15 van de Overheidsopdrachtenwet 1993 wordt verworpen. 
Zij komt in het bijzonder op tegen de beslissing van de appelrechters 
dat de gemeente Temse geen fout heeft begaan door de opdracht aan 
de N.V. Pit Antwerpen te hebben toegekend zonder de verwerping van 
het bezwaar tegen de schijnbaar abnormale prijzen van deze inschrijver 
formeel te hebben gemotiveerd.

De onTvankeLijkheiD van heT caSSaTiemiDDeL

5. In haar memorie van antwoord voert tweede verweerster aan dat het 
middel in zijn geheel niet ontvankelijk is vermits het niet tot cassatie 
kan leiden : eiseres kan krachtens artikel 15 van de Overheidsopdrach-
tenwet 1993 slechts aanspraak maken op de forfaitaire schadeloosstel-
ling van 10 % voor zover de opdracht haar niet werd toegekend, en zij 
bewijst dat zij de laagste regelmatige offerte indiende. 

6. Tweede verweerster stelt dat, opdat eiseres recht zou hebben op 
schadevergoeding, het derhalve niet volstaat dat eiseres aantoont dat 
de gemeente de beslissing tot toewijzing van de opdracht aan een andere 
inschrijver niet formeel motiveerde en aldus een fout beging. Eiseres 
moet daarenboven aantonen dat de door die andere inschrijver ingediende 
offerte onregelmatig was en dat derhalve de overheid de opdracht niet 
op een wettige wijze heeft toegekend en evenmin had kunnen toekennen 
aan die andere inschrijver.

7. Tweede verweerster besluit dat uit de beslissing van de appelrech-
ters dat de N.V. Pit Antwerpen door eerste verweerster in redelijkheid  
als de inschrijver die de laagste regelmatige offerte indiende, kon worden 
beschouwd, immers voortvloeit dat eiseres niet de laagste regelmatige 
inschrijver was, zodat zij geen recht had op de in artikel 15 van de Over-
heidsopdrachtenwet 1993 genoemde schadeloosstelling.

8. Artikel 110, § 4, van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 bepaalt : 
“In het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, 

gegund bij openbare of beperkte aanbesteding en voor zover minstens 
vier offertes werden ingediend, wordt bovendien elke offerte waarvan 
het bedrag minstens vijftien pct. onder het gemiddelde bedrag van de 
door gegadigden ingediende offertes ligt, beschouwd als een offerte 
waarvan het eventueel abnormale karakter van de prijs moet nagezien 
worden door de aanbestedende overheid.

Het in het eerste lid beschouwde gemiddelde wordt als volgt berekend :
1o indien het aantal offertes gelijk is aan of groter is dan zeven, met 

uitsluiting van de laagste offerte en — tezelfdertijd — onder de hoogste 
offertes van een deel dat een vierde van het geheel van de ingediende 
offertes vertegenwoordigt. Indien dit aantal niet deelbaar is door vier, 
wordt dat vierde deel naar de hogere eenheid afgerond ;

2o indien het aantal offertes lager ligt dan zeven, met uitsluiting van 
de laagste en van de hoogste offerte.

Voor een offerte waarbij het eventueel abnormaal karakter van het 
bedrag dient nagezien te worden in de zin van deze paragraaf, moet de 
aanbestedende overheid :
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1o ofwel in de beslissing om de opdracht toe te wijzen, de verwerping 
van het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte 
formeel motiveren ;

2o ofwel de inschrijver verzoeken de nodige rechtvaardigingen, zoals 
voorzien in § 3, te bezorgen. Indien na onderzoek van deze rechtvaardi-
gingen blijkt dat het bedrag van de offerte abnormaal is of bij gebrek aan 
rechtvaardigingen binnen de opgelegde termijn, moet de aanbestedende 
overheid, in afwijking van § 2, de offerte als onregelmatig beschouwen 
en bijgevolg als van rechtswege nietig”.

9. Artikel 110, § 4, derde lid, 1o, van het Koninklijk besluit van 8 januari 
1996 schrijft aldus een bijzondere formele motivering van de afwijzing 
van het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte voor, vooraleer 
tot de toewijzing ervan aan de inschrijver over te gaan zonder hem te 
verzoeken de nodige rechtvaardigingen te bezorgen.

10. Mede gezien de ruime discretionaire beoordelingsvrijheid die aan 
het opdrachtgevend bestuur wordt gegeven inzake de beoordeling van 
het abnormaal karakter van de prijzen, gaat het hier naar mijn mening 
duidelijk om een substantieel vormvoorschrift, dat is ingesteld ter bescher-
ming van de belangen van de mededingende aannemer. De niet-naleving 
ervan heeft dan ook de onwettigheid van de betrokken bestuurshande-
ling tot gevolg.

11. Ik meen dan ook dat de grond van niet-ontvankelijkheid van het 
middel niet aangenomen kan worden. 

heT eerSTe onDerDeeL van heT enig miDDeL

12. Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest de toepassing van 
de formele motiveringsplicht, voorzien in artikel 110, § 4, derde lid, 1o, 
van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996, te hebben uitgesloten op de 
litigieuze beslissing om de prijs van de N.V. Pit Antwerpen niet als abnor-
maal te beschouwen, minstens op de gronden die het bevat te hebben 
besloten dat eerste verweerster dit wetsartikel heeft geëerbiedigd.

De onTvankeLijkheiD van heT eerSTe onDerDeeL

13. Eerste verweerster voert tegen het eerste onderdeel een grond van 
niet ontvankelijkheid aan omdat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 
niet als geschonden wettelijke bepalingen worden aangewezen.

14. Nu de grief resulteert uit de aangevoerde schending van een bijzon-
dere formele motiveringsplicht, die specifiek is voorgeschreven door 
artikel 110, § 4, derde lid, 1o, van het Koninklijk besluit van 8 januari 
1996, dat in de voorziening als geschonden wordt aangewezen, lijkt deze 
aanwijzing te volstaan zodat de grond van niet-ontvankelijkheid mij 
niet aangenomen lijkt te kunnen worden. 

15. Eerste verweerster voert tevens aan dat het onderdeel niet ontvan-
kelijk is wegens gebrek aan belang omdat de appelrechters beslissen dat 
de opdracht terecht werd toevertrouwd aan de N.V. Pit Antwerpen, als 
inschrijver die de laagste regelmatig bevonden offerte indiende, en dat 
derhalve is uitgesloten dat de eiseres de opdracht zou verkregen hebben.
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16. Om de redenen hierboven uiteengezet onder r.o. 8 t.e.m. 10 lijkt deze 
grond van niet-ontvankelijkheid mij evenmin aangenomen te kunnen 
worden.

BeSpreking van heT eerSTe onDerDeeL ZeLf

17. Uit de hierboven geciteerde bepalingen van artikel 110, § 4, eerste 
en derde lid, van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 volgt dat, in 
geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, gegund bij 
openbare of beperkte aanbesteding en voor zover minstens vier offertes 
werden ingediend, elke offerte die minstens 15 pct. lager ligt dan het 
gemiddelde van de ingediende offertes wordt beschouwd als een offerte 
waarvan het eventuele abnormale karakter van de prijs moet nagezien 
worden door de aanbestedende overheid. Het aanbestedende bestuur 
heeft dus een verplichting tot nazicht en onderzoek. 

18. Het aanbestedende bestuur beschikt bij het nazicht over een ruime 
discretionaire bevoegdheid om te oordelen of een concrete inschrij-
ving al dan niet omwille van abnormale prijzen als onregelmatig moet 
beschouwd worden en derhalve als onbestaande moet terzijde geschoven 
worden. Het heeft immers een vrije autonome beoordeling zowel bij het 
preliminair onderzoek naar mogelijke abnormale prijzen, als bij het 
onderzoek van de door de inschrijver verstrekte verantwoording en als 
bij het al dan niet weren van de inschrijving. Die discretionaire bevoegd-
heid betreft dus drie opeenvolgende beslissingen : die waarbij de prijzen 
al dan niet abnormaal worden bevonden, die omtrent het abnormaal 
karakter zelf en tenslotte die aangaande de onregelmatigheid van de 
inschrijving als gevolg van abnormale prijzen  (1). 

19. Deze discretionaire bevoegdheid is niet onbeperkt ; er zijn immers 
daarop zowel inhoudelijke als formele beperkingen van toepassing.

20. Wat de inhoudelijke beperkingen betreft, dient de beslissing uiter-
aard te beantwoorden aan o.m. het redelijkheidsbeginsel, het beginsel 
van zorgvuldig bestuur  (2) en het gelijkheidsbeginsel. Daarenboven moet 
de beslissing steun vinden in de stukken die de overheid ter voorberei-
ding van de offerte heeft opgesteld of op basis waarvan zij haar beslis-
sing heeft gesteund  (3). 

21. Wat de formele beperkingen betreft, legt de overheidsopdrachten-
reglementering een verplicht te volgen procedure op bij de controle en 
de beoordeling van abnormale prijzen.

22. Indien een aanbestedende overheid een offerte wil afwijzen omwille 
van het abnormaal karakter van de prijzen, is de aanbestedende over-
heid verplicht een verzoek tot rechtvaardiging van de opgegeven prijzen 
op te vragen bij de betrokken inschrijver. Uw Hof preciseerde in zijn 
arrest van 23 februari 2007  (4) dat “het bestuur (….) inzonderheid als onre-
gelmatig (kan) afwijzen, een inschrijving waarvan de bestanddelen niet 

  (1) D. D’hooghe (ed), De gunning van overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 2009, 
795, nr. 1441.

  (2) Zie RvS, 8 nov. 2007, nr. 176.504, N.V. Heijmans Bouw, r.o. 10.4.4.
  (3) D. D’hooghe, op. cit., 800, nr. 158 e.v. 
  (4) Cass. 23 feb. 2007, AR C.06.0046.N, AC 2007, nr. 110.
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met de werkelijkheid overeenstemmen, bijvoorbeeld wanneer de prijzen 
abnormaal hoog laag of abnormaal hoog zijn. Het bestuur moet in dat 
geval, voordat het de inschrijving afwijst, de inschrijver verzoeken 
verantwoording te verstrekken over zijn prijzen”.

23. Deze verplichting tot het vragen van rechtvaardiging geldt echter 
niet indien de aanbestedende overheid de offerte, ondanks de blijk-
baar abnormale prijzen, als regelmatig wenst te weerhouden. Indien de 
opdracht wordt toegewezen aan een inschrijver, wiens inschrijvingsprijs 
aanvankelijk abnormaal voorkwam, dan is het bestuur niet verplicht 
om deze inschrijver om een prijsverantwoording te vragen, doch is zij 
wel verplicht een onderzoek in stellen naar het vermoedelijk abnormaal 
karakter van deze prijzen. De Raad van State onderzoekt dan ook bij 
wijze van marginale toetsing of het bestuur in redelijkheid is kunnen 
komen tot de beslissing dat, ondanks het vermoeden van abnormale 
prijzen, de inschrijving geen abnormale prijzen vertoont  (1). 

24. In het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk besluit van 
8 januari 1996 wordt gesteld : “Overeenkomstig de rechtspraak van de 
Raad van State, wordt de aanbestedende overheid die niet de bedoeling 
heeft om een inschrijver opzij te zetten, er van vrijgesteld om aan deze 
laatste te vragen om zijn prijs te rechtvaardigen. Het kan bijvoorbeeld 
gebeuren dat de aanbestedende overheid over elementen beschikt die 
haar toelaten om een rechtvaardiging op te stellen volgens dewelke 
de ingediende prijs normaal is, ondanks het feit dat hij zich onder het 
gemiddelde bevindt van 15 pct. berekend volgens § 4. In een dergelijk 
geval zal de formaliteit dus niet moeten worden vervuld”  (2). 

25. Met verwijzing naar deze passus wordt in het Verslag aan de 
Koning bij het Koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 8 januari 1996 nogmaals herhaald “dat de aanbe-
stedende overheid aan een aannemer, van wie de prijs minstens 15 pct. 
onder het gemiddelde van de ingediende prijzen ligt, niet noodzakelijk 
moet vragen zijn prijs te rechtvaardigen”  (3). 

26. In artikel 110, § 3, tweede lid, van voornoemd Koninklijk besluit 
van 8 januari 1996 wordt overigens exemplatief aangegeven welke 
motiveringen, ter rechtvaardiging van de aanvankelijk als abnormaal 
beschouwde prijzen, de aanbestedende overheid in aanmerking kan 
nemen, die gebaseerd zijn op objectieve factoren steunend op de zuinig-
heid van het bouw- of productieprocédé of van de dienstverlening, of op 
de gekozen technische oplossingen, of op uitzonderlijk gunstige omstan-
digheden waarvan de inschrijver kan profiteren voor de uitvoering van 
de opdracht of op de originaliteit van het product, het ontwerp of het 
werk dat de inschrijver aanbiedt.

27. Vraagt het aanbestedend bestuur de inschrijver niet om rechtvaar-
diging en beslist het onmiddellijk om de opdracht aan deze inschrijver 
toe te wijzen, dan moet het echter conform artikel 110, § 4, derde lid, 1o, 
van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 formeel motiveren waarom 

  (1) RvS, 7 dec. 1993, nr. 45.175, N.V. Interconstruct.
  (2) BS 26 jan. 1996, 1548.
  (3) BS 9 april 1999, 11698.
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het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte wordt 
verworpen.

28. Zoals hierboven uiteengezet onder r.o. 10 beoogt dit voorschrift 
de bescherming van de mededingende aannemer en gaat het om een 
substantieel vormvoorschrift.

29. De appelrechters, die oordelen dat deze motiveringsplicht enkel 
geldt zo het bestuur de inschrijver wenst uit te sluiten, hebben aldus 
naar mijn mening voormeld artikel 110, § 4, derde lid, van het Koninklijk 
besluit van 8 januari 1996 geschonden. 

30. Het middel lijkt mij gegrond te zijn.

De overige grieven

31. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en 
behoeven derhalve geen antwoord.

concLuSie : vernietiging.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 12 februari 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 28 juni 2012 een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

De eiseres voert navolgend middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— de artikelen 36, 37, 40 en 159 gecoördineerde Grondwet ;
— artikel 15 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsop-

drachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten ;

— artikel 110, § 3, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
de concessies voor openbare werken (hierna afgekort KB 8 januari 1996), zoals 
van toepassing vóór de vervanging bij artikel 60 van het koninklijk besluit van 
29 september 2009 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de over-
heidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet ;

— artikel 110, § 4, van voornoemd koninklijk besluit van 8 januari 1996.

Bestreden beslissing

Het bestreden arrest wijst eiseres’ hoger beroep af als ongegrond, bevestigt 
aldus de beroepen beslissing, waarbij eiseres’ vordering in veroordeling van eerste 
verweerster tot betaling van een bedrag van 30.479,70 euro, meer de intresten, 
wordt verworpen, en veroordeelt eiseres tot de gerechtskosten van verweersters, 
op volgende gronden :
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 “2. Blijvende betwisting betreft vooreerst de vermeende fout, volgens (eiseres) 
begaan door (eerste verweerster) bij de openbare aanbesteding van de opdracht 
tot renoveren van de inkom van het gemeentelijk zwembad “Scheldebad” te 
Temse, Kasteelstraat nr. 85 (aanbestedingsdossier goedgekeurd door de gemeen-
teraad van Temse in zitting van 27 februari 2006 met een kostenraming van 
370.279,17 euro, BTW 21 % inclusief), waarbij (tweede verweerster) (architect 
Karolien Van Haute) belast werd met onder meer het ontwerp en de medewerking 
bij de aanbesteding en toewijzing.

Het proces-verbaal van opening der inschrijvingen dateert van 12 april 2006 
(inschrijvingen door (eiseres) 300.000,00 euro ; Collewaert 357.453,69 euro, Lippens 
484.312,53 euro en Pit 268.388,08 euro).

Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 mei 2006 
werden alle inschrijvingen als regelmatig beoordeeld, werd de rangschikking 
van de gecorrigeerde bedragen bepaald (1o/ nv Pit Antwerpen 272.613,14 euro,  
2o/ (eiseres) 304.796,98 euro, 3o/ bvba Collewaert 373.289,27 euro, 4o/ bvba Bouw-
kantoor Lippens 489.352,57 euro) en werd de opdracht toegewezen aan de nv Pit 
Antwerpen voor de verbeterde prijs van 272.613,14 euro + 21 % BTW zijnde 57.248,76 
of in totaal 329.961,90 euro.

(Eiseres) zet uiteen dat (eerste verweerster) een fout heeft begaan waar zij, 
vaststellende dat de inschrijving van nv Pit méér dan 15 pct. lager was dan het 
gemiddelde, berekend overeenkomstig het toepasselijke artikel 110, § 4, KB over-
heidsopdrachten van 8 januari 1996, niet (zoals voorzien in het derde lid van deze 
bepaling) :

— ofwel in de beslissing om de opdracht toe te wijzen, de verwerping van het 
bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte formeel heeft 
gemotiveerd ;

— ofwel de inschrijver heeft verzocht de nodige rechtvaardiging te bezorgen 
zoals voorzien in § 3 van zelfde bepaling.

(Eiseres) kan geenszins in de voormelde uiteenzetting worden gevolgd, nu dit 
steunt op een onjuist begrip van artikel 110, § 4, KB overheidsopdrachten van 
8 januari 1996 alsook op louter eigen en onbewezen beweringen.

2.1. Artikel 110, § 4, KB overheidsopdrachten van 8 januari 1996 vereist, bij 
vervulling van de er gestelde voorwaarden (zoals in deze het geval is en wat op 
zich niet wordt betwist door partijen), dat het bestuur het eventueel abnormaal 
karakter van de prijs nakijkt.

De bedoeling van die controle op eventueel abnormale prijzen is onmiskenbaar 
het vermijden dat inschrijvers zich zouden verbinden tegen irrealistische prijzen, 
waardoor de effectieve uitvoering van de opdracht in het gedrang zou komen.

De beoordeling van het abnormaal karakter betreft een discretionaire bevoegd-
heid van de overheid.

Deze discretionaire bevoegdheid van de overheid wordt volgens het voormelde 
artikel 110, § 4, derde lid ingeperkt als volgt :

2.1.1. In geval een overheid prima facie meent dat een prijs abnormaal is, moet 
zij de betrokken inschrijver om een rechtvaardiging vragen.

De overheid dient echter niet onmiddellijk een rechtvaardiging te vragen.
Dergelijke uitnodiging is slechts vereist als het bestuur de inschrijver wenst 

uit te sluiten.
Dit wordt bevestigd in het Verslag aan de Koning bij artikel 110, § 4 : ‘Overeen-

komstig de rechtspraak van de Raad van State, wordt de aanbestedende overheid 
die niet de bedoeling heeft om een inschrijver opzij te zetten, er van vrijgesteld 
om aan deze laatste te vragen om zijn prijs te rechtvaardigen. Het kan bijvoor-
beeld gebeuren dat de aanbestedende overheid over elementen beschikt die haar 
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toelaten om een rechtvaardiging op te stellen volgens dewelke de ingediende 
prijs normaal is, ondanks het feit dat hij zich onder het gemiddelde bevindt van 
15 pct. berekend volgens § 4. In een dergelijk geval zal de formaliteit dus niet 
moeten worden vervuld’.

Het standpunt van (eiseres) dat, eens in het kader van het voormelde artikel 110, 
§ 4, de drempel van 15 pct. overschreden is, (eerste verweerster) als overheid in 
alle hypotheses de plicht zou hebben gehad om een rechtvaardiging te vragen 
vanwege de inschrijver nv Pit Antwerpen is aldus onjuist :

Immers, telkens de 15 pct. drempel wordt overschreden heeft de overheid de 
plicht om de offerte na te kijken, maar afhankelijk van het feit of zij beslist om 
de offerte al dan niet af te wijzen, moet zij ook al dan niet een rechtvaardiging 
vragen.

2.1.2. Bovendien moet de overheid volgens het voormelde artikel 110, § 4, derde 
lid haar gebeurlijke beslissing om de offerte te weren op grond van abnormale 
prijzen, motiveren.

Het kennen van de motieven betreft een substantiële waarborg in hoofde van 
de geweerde inschrijver wiens bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag 
wordt verworpen.

Deze verplichting geldt aldus slechts zo het bestuur de inschrijver wenst uit te 
sluiten.

Het standpunt van (eiseres) dat, eens in het kader van het voormelde artikel 110, 
§ 4, de drempel van 15 pct. overschreden is, (eerste verweerster) als overheid 
ook de plicht zou hebben gehad om in de gunningbeslissing specifiek te moti-
veren waarom dienaangaande geen rechtvaardiging werd gevraagd vanwege de 
inschrijver nv Pit Antwerpen, is aldus evenzeer onjuist :

Waar de overheid de offerte niet afwijst, moet zij (zoals hoger overwogen) aan 
de inschrijver geen rechtvaardiging vragen. Waar de inschrijver niet om recht-
vaardiging werd gevraagd aangaande het schijnbaar abnormale bedrag van de 
offerte, liet deze ook geen bezwaar dienaangaande gelden dat al dan niet kon 
worden verworpen door de overheid. Er kan aldus geen sprake zijn van enige door 
de overheid te geven motivering dienaangaande.

2.2. Uit het aanbestedingsverslag VTG 09/1-97 en 2-97 (dossier (eiseres), stuk 8) 
blijkt dat (eerste verweerster), vaststellende dat er 4 inschrijvers waren en dat 
nv Pit Antwerpen als laagste inschrijver effectief ook 15 % afweek van de gemid-
delde inschrijvingsprijs, in toepassing van artikel 110, § 3 en 4 van het KB over-
heidsopdrachten van 8 januari 1996 daadwerkelijk een onderzoek heeft gevoerd 
naar de eenheidsprijzen en de totaalprijzen en hierbij ook specifiek aandacht 
heeft gehad voor eventuele abnormale prijzen.

Blijkens het ingevulde formulier is (eerste verweerster) daarbij tot de vaststel-
ling gekomen dat er voor alle inschrijvers geen sprake was van blijkbaar abnor-
male eenheidsprijzen en/of deeltotalen (bij elke inschrijver werd “nihil” vermeld 
bij dit onderdeel).

Waar aldus uit de voormelde formulieren blijkt, in tegenstelling tot hetgeen 
(eiseres) poogt voor te houden, dat (eerste verweerster) wel degelijk, zoals vereist 
door artikel 110, § 4, K.B. overheidsopdrachten van 8 januari 1996, bij vervulling 
van de er gestelde voorwaarden, het eventueel abnormaal karakter van de prijs 
heeft nagekeken, weze opgemerkt dat dienaangaande niet verder voorzien is op 
welke wijze dit nazicht concreet moet geschieden.

Er bestaat geen algemene richtlijn :

Het bestuur kan bij de beoordeling het eventueel abnormaal karakter van de 
prijs aldus uitgaan van de prijs waarmee een aannemer na aftrek van al zijn 
kosten, een redelijke winstmarge overhoudt ; het bestuur handelt desbetreffende 
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naar eigen inzichten en mogelijkheden ; zo kan het bestuur perfect oordelen dat 
de opgegeven prijs realistisch en uitvoerbaar is op basis van de raming, op basis 
van de eenheidsprijzen van verschillende offertes, op basis van eigen ervaring uit 
andere opdrachten.

2.3. De voormelde discretionaire beslissingsbevoegdheid in hoofde van (eerste 
verweerster) als bestuur geeft haar een aanzienlijke beoordelingsvrijheid die de 
redelijkheid tot grens heeft :

Immers, de inschrijvers (waaronder (eiseres)) kunnen hun appreciatie over het 
al dan niet abnormaal karakter van de prijzen niet in de plaats stellen van het 
bestuur en evenmin de rechter kan dit.

Er is inderdaad slechts een marginale toetsing mogelijk en de beslissing kan 
slechts worden aangevochten voor zover ze kennelijk onredelijk zou zijn.

Dit laatste wordt nergens aannemelijk gemaakt, laat staan op enige wijze bewezen :
2.3.1. Integendeel, uit de voorliggende stukken, in het bijzonder het voormelde 

aanbestedingsverslag (dossier (eiseres), stuk 8) blijkt dat het inschrijvingsbedrag 
van nv Pit Antwerpen (268.388,08 euro) en ook het gecorrigeerde bestelbedrag na 
nazicht van de offertes (272.613,14 euro) dicht de eigen raming van (eerste verweer-
ster) benaderden (zijnde 266.100,00 euro).

Zelfde gegevens vertonen slechts een geringe overschrijding van de 15 pct. 
grens zoals bedoeld in artikel 110, § 4, KB overheidsopdrachten van 8 januari 1996.

Het proces-verbaal van oplevering met inbegrip van de afrekening toont boven-
dien aan dat nv Pit Antwerpen ook daadwerkelijk de opdracht voor die prijs heeft 
uitgevoerd (dossier (eiseres), stuk 20).

Er kan in dit verband niet ernstig voorgehouden worden dat de betreffende 
beslissing van (eerste verweerster) kennelijk onredelijk zou zijn.

2.3.2. Hetzelfde geldt wat betreft de eenheidsprijzen :
Het voormelde aanbestedingsverslag toont aan dat voor de posten 27.14 en 27.34 

(structuurelementen in staal) (waarvan door (eiseres) wordt voorgehouden dat nv 
Pit Antwerpen voor abnormale prijzen zou hebben ingeschreven) gelijkaardige 
eenheidsprijzen werden opgegeven door de andere inschrijver bvba Bouwkantoor 
Lippens (artikel 27.14 : voor Pit 3,630 euro, voor Lippens 3,710 euro ; artikel 27.34 : 
voor Pit 4,970 euro, voor Lippens 4,380 euro). De 2 overige inschrijvers hebben 
daarentegen voor deze posten zeer uiteenlopende (hoge) prijzen opgegeven 
(artikel 27.14 : voor (eiseres) 20,00 euro, voor Collewaert 32,00 euro ; artikel 27.34 : 
voor (eiseres) 21,00 euro, voor Collewaert 36,00 euro).

Uit de offerteprijzen van de 4 inschrijvingen blijkt aldus dat de eenheidsprijzen 
voor die 2 posten zeer uiteenlopend waren.

Rekening houdende met het feit dat er ook een tweede inschrijver gelijkaar-
dige eenheidsprijzen als nv Pit Antwerpen heeft aangeboden, was de beslissing 
van (eerste verweerster) om de eenheidsprijzen van nv Pit Antwerpen niet als 
abnormaal te beschouwen niet kennelijk onredelijk noch getuigde die beslissing 
van willekeur of machtsafwending”.

2.4. Er kan in de gegeven omstandigheden geenszins besloten worden tot 
enige fout of tekortkoming vanwege (eerste verweerster) met betrekking tot de 
verplichtingen inzake de regelmatigheid van de prijzen zoals voorzien artikel 110, 
§ 4, K.B. overheidsopdrachten van 8 januari 1996, noch enige kennelijke onrede-
lijkheid, willekeur of machtsafwending bij de discretionaire beoordeling als over-
heid van het al dan niet abnormaal karakter van de prijzen.

2.5. Door (eiseres) wordt in het voormelde kader van de door haar beweerde 
abnormale prijzen, tevens de bewering herhaald dat (eerste verweerster) onte-
recht nv Pit Antwerpen zou hebben toegelaten m.b.t. het onderdeel 27 “struc-
tuurelementen in staal” tot niet bestekconform materiaal.
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(Eiseres) beweert dat de nv Pit Antwerpen geen prijs zou hebben opgegeven voor 
roestvrij staal bestand tegen chloordampen (staalsoort AISI 316), zoals specifiek 
voorgeschreven door het bestek.

Deze niet-conformiteit zou volgens (eiseres) de nietigheid van de offerte tot 
gevolg hebben en zou, gezien de omvang van de post, een beslissende invloed 
hebben op de rangschikking.

Ook dit standpunt van (eiseres) kan geenszins worden gevolgd.
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering d.d. 16 augustus 2007 (dossier 

(eiseres), stuk 20), in het bijzonder de bijgevoegde “verklaring omtrent de voorlopige 
oplevering van inoxstructuur” blijkt, in tegenstelling tot hetgeen (eiseres) poogt 
voor te houden, geenszins dat er sprake zou zijn van niet bestekconform materiaal.

Integendeel : er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat er een oppervlakteverontrei-
niging aanwezig is op de door nv Pit Antwerpen geplaatste inoxstructuur van de 
lift, te wijten aan een niet correcte manipulatie van de inox tijdens de behandeling 
(niet correct scheiden van staal en inox tijdens de behandeling van het materiaal).

Het door de ontwerper dienaangaande gevraagde advies aan Benoît Van Hecke 
(technisch directeur van de firma EURO INOX) (dossier (eerste verweerster), 
stuk 7) bevestigt duidelijk dat er geen sprake is van verkeerde materiaalselectie, 
alleen van een gebrek aan ‘hygiëne’ bij de fabricage.

Het betreft blijkbaar een probleem, niet te wijten aan verkeerd materiaal 
doch wél aan een behandelingsfout, dat d.m.v. zuiveren definitief opgelost kan/
zal worden. Daartoe heeft aannemer nv Pit Antwerpen zich ook verbonden, wat 
inmiddels kennelijk ook zou zijn gebeurd (voorgelegde foto’s, dossier (eerste 
verweerster), stukken 8).

De beweringen van (eiseres) worden door deze gegevens ten volle tegenge-
sproken, gegevens die door deze geenszins worden weerlegd, laat staan dat enig 
tegenbewijs dienaangaande wordt geleverd.

Er is geen enkele grond om aan te nemen dat (door middel van abnormale 
prijsopgave) een van het bestek afwijkende materiaalkeuze zou zijn gedaan door 
nv Pit Antwerpen, die ondertussen trouwens de werken heeft uitgevoerd conform 
het bestek en de gegeven prijsvorming.

De ondergeschikte vraag tot een gerechtsdeskundig onderzoek desbetreffende, 
is in de gegeven omstandigheden irrelevant en ongegrond.

Nergens blijkt ook in die zin enige fout en/of verzuim vanwege (eerste verweer-
ster), laat staan dat op enige wijze zou blijken dat zij bij de kwestieuze gunning 
de gelijkheid tussen de inschrijvers zou hebben geschonden.

Het oordeel van de eerste rechter is dan ook in die zin te bevestigen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Waar de grieven en middelen inzake een vermeende fout in hoofde van het 
opdrachtgevend bestuur (eerste verweerster) falen, is de nadere beoordeling van 
hetgeen betreffende het vermeende causaal verband en de vermeende schade 
wordt aangevoerd, niet dienend.

De initiële vordering gericht tegen (eerste verweerster) blijft in de gegeven 
om-standigheden ongegrond.

Het oordeel van de eerste rechter is in die zin te bevestigen.
5. Alle anders luidende conclusies worden verworpen als ongegrond, niet dienend 

en/of irrelevant (arrest pp. 2-9).

Grieven

Eerste onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 159 gecoördineerde Grondwet, naar luid waarvan de 
hoven en rechtbanken de besluiten en verordeningen alleen toepassen in zover 
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zij met de wetten overeenstemmen, heeft de rechter de bevoegdheid en de plicht 
de interne en externe wettigheid van elke administratieve handeling te onder-
zoeken waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond.

2. Artikel 110, § 4, koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies 
voor openbare werken, bepaalt : 

 “In het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, gegund 
bij openbare of beperkte aanbesteding en voor zover minstens vier offertes werden 
ingediend, wordt bovendien elke offerte waarvan het bedrag minstens vijftien 
pct. onder het gemiddelde bedrag van de door gegadigden ingediende offertes ligt, 
beschouwd als een offerte waarvan het eventueel abnormale karakter van de prijs 
moet nagezien worden door de aanbestedende overheid.

Het in het eerste lid beschouwde gemiddelde wordt als volgt berekend :
1o indien het aantal offertes gelijk is aan of groter is dan zeven, met uitsluiting 

van de laagste offerte en — tezelfdertijd — onder de hoogste offertes van een deel 
dat een vierde van het geheel van de ingediende offertes vertegenwoordigt. Indien 
dit aantal niet deelbaar is door vier, wordt dat vierde deel naar de hogere eenheid 
afgerond ;

2o indien het aantal offertes lager ligt dan zeven, met uitsluiting van de laagste 
en van de hoogste offerte.

Voor een offerte waarbij het eventueel abnormaal karakter van het bedrag 
dient nagezien te worden in de zin van deze paragraaf, moet de aanbestedende 
overheid :

1o ofwel in de beslissing om de opdracht toe te wijzen, de verwerping van het 
bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte formeel motiveren ;

2o ofwel de inschrijver verzoeken de nodige rechtvaardigingen, zoals voorzien 
in § 3, te bezorgen. Indien na onderzoek van deze rechtvaardigingen blijkt dat het 
bedrag van de offerte abnormaal is of bij gebrek aan rechtvaardigingen binnen 
de opgelegde termijn, moet de aanbestedende overheid, in afwijking van § 2, de 
offerte als onregelmatig beschouwen en bijgevolg als van rechtswege nietig”.

Op grond van deze voorschriften is de aanbestedende overheid die beslist om de 
prijs van een aannemer die minstens onder 15 pct. van het gemiddelde ligt, niet 
als abnormaal te beschouwen, en die om geen rechtvaardiging aan de inschrijver 
verzoekt, ertoe gehouden in haar toewijzingsbeslissing formeel het normale 
karakter van de ingediende prijs te motiveren door zich te steunen op de recht-
vaardigingen in artikel 110, § 3, koninklijk besluit van 8 januari 1996 –m.n. objec-
tieve factoren steunend op de zuinigheid van het bouw- of produktieprocédé of 
van de dienstverlening, of op de gekozen technische oplossingen, of op uitzon-
derlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren voor de 
uitvoering van de opdracht of op de originaliteit van het product, het ontwerp of 
het werk dat de inschrijver aanbiedt - of op andere objectieve rechtvaardigingen 
door de aanbestedende overheid naar voren geschoven.

De formele motiveringsplicht betekent dat de beslissing uitdrukkelijk dient 
te worden gemotiveerd, en op afdoende wijze de juridische en feitelijke overwe-
gingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Hierbij mag 
alleen rekening worden gehouden met de juridische en feitelijke overwegingen die 
in de beslissing zelf zijn opgenomen of in andere stukken, waarnaar in de beslis-
sing wordt verwezen, waarvan de betrokkene voorafgaandelijk in kennis werd 
gesteld, en waarvan vaststaat dat ze aan de beslissende overheid kunnen worden 
toegeschreven. Met motieven die a posteriori, in het kader van een gerechtelijke 
procedure, worden opgegeven, kan dan ook geen rekening worden gehouden.

De “verwerping van het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de 
offerte”, waarvan melding in artikel 110, § 4, derde lid, 1o, koninklijk besluit van 
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8 januari 1996, doelt op het “wettelijk bezwaar” in artikel 110, § 4, eerste lid, van 
hetzelfde koninklijk besluit, dat er eventueel sprake is van een abnormale prijs 
wanneer het bedrag van de offerte minstens vijftien procent onder het gemid-
delde bedrag van de door gegadigden ingediende offertes ligt. Het “bezwaar” is 
geenszins een bezwaar dat door het bestuur of een inschrijver zou gemaakt zijn, 
maar een wettelijk vermoeden van eventueel een abnormale prijs, dat het bestuur 
verplicht tot gemotiveerd nazicht.

3. Eiseres wees in conclusie voor de appelrechters op de onwettigheid van de 
gunningsbeslissing nu eerste verweerster, ondanks de omstandigheid dat de prijs 
van de nv Pit Antwerpen meer dan 15 pct. lager was dan het gemiddelde bere-
kend overeenkomstig artikel 110, § 4, koninklijk besluit van 8 januari 1996, had 
nagelaten ofwel in de beslissing om de opdracht toe te wijzen, “de verwerping 
van het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte” formeel 
te motiveren, ofwel de nv Pit Antwerpen te verzoeken de nodige rechtvaardi-
gingen, zoals voorzien in artikel 110, § 3, koninklijk besluit van 8 januari 1996 te 
bezorgen (“syntheseconclusie in hoger beroep” eiseres, neergelegd 9 oktober 2009, 
p. 4, sub 2.2). 

Het bestreden arrest stelt vast dat de litigieuze opdracht, na openbare aanbe-
steding, door eerste verweerster werd toegewezen aan de nv Pit Antwerpen, dat 
de inschrijving van de nv Pit Antwerpen meer dan 15 pct. lager was dan het 
gemiddelde berekend overeenkomstig artikel 110, § 4, koninklijk besluit van 
8 januari 1996, dat eerste verweerster, overeenkomstig artikel 110, § 4, konink-
lijk besluit van 8 januari 1996, de verplichting had het eventueel abnormaal 
karakter van de prijs van de nv Pit Antwerpen na te gaan, doch niet verplicht 
was rechtvaardiging te vragen aan deze inschrijver, nu zij de inschrijving geens-
zins weerde.

Het bestreden arrest oordeelt dat de formele motiveringsplicht, opgelegd door 
artikel 110, § 4, derde lid, koninklijk besluit van 8 januari 1996 slechts geldt zo 
het bestuur de inschrijver wenst uit te sluiten wegens abnormale prijzen, en niet 
geldt wanneer het bestuur, zoals te dezen, “eventueel abnormale prijzen” in de 
zin van artikel 110, § 4, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, als normaal 
aanmerkt. De appelrechter beslist immers : “Waar de inschrijver niet om recht-
vaardiging werd gevraagd aangaande het schijnbaar abnormale bedrag van de 
offerte, liet deze ook geen bezwaar dienaangaande gelden dat al dan niet kon 
worden verworpen door de overheid. Er kan aldus geen sprake zijn van enige door 
de overheid te geven motivering dienaangaande” (arrest p. 4, onderaan en p. 5, 
bovenaan).

Aldus oordeelt het bestreden arrest ten onrechte dat “het bezwaar” waarvan 
melding in artikel 110, § 4, derde lid, 1o, koninklijk besluit van 8 januari 1996, 
doelt op “een bezwaar” van de inschrijver tegen het mogelijk als abnormaal weer-
houden van zijn prijs, en niet op het bezwaar door de wetgever zelf opgeworpen 
tegen de prijs die minstens 15 % onder het gemiddelde bedrag van de door de 
gegadigden ingediende offertes ligt.

4. Door aldus het toepassingsgebied van de door artikel 110, § 4, derde lid, 1o, 
koninklijk besluit van 8 januari 1996 opgelegde verplichting tot het formeel 
motiveren van “de verwerping van het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale 
bedrag van de offerte” in de beslissing de opdracht toe te wijzen, te beperken, en 
de litigieuze beslissing van eerste verweerster de prijs van de nv Pit Antwerpen 
als normaal te beschouwen en geen verantwoording te vragen aan de nv Pit 
Antwerpen, van de formele motiveringsplicht uit te sluiten, miskent het 
bestreden arrest artikel 159 gecoördineerde Grondwet, en artikel 110, § 3 en § 4, 
koninklijk besluit van 8 januari 1996, in de versie zoals aangegeven in de aanhef 
van het middel.
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De enkele door het bestreden arrest weerhouden omstandigheid dat eerste 
verweerster “het eventueel abnormaal karakter” van de prijzen heeft nagekeken, 
nu eerste verweerster blijkens het aanbestedingsverslag bij elke inschrijver voor 
het onderdeel abnormale eenheidsprijzen en/of deeltotalen, nihil vermeldde, liet 
in ieder geval niet toe te besluiten dat eerste verweerster in overeenstemming 
met het voorschrift van artikel 110, § 4, koninklijk besluit van 8 januari 1996 
handelde, nu hieruit niet blijkt dat, overeenkomstig de door artikel 110, § 4, derde 
lid, 1o, koninklijk besluit van 8 januari 1996 opgelegde formele motiveringsplicht, 
ook de redenen op grond waarvan inzonderheid de prijs van de nv Pit Antwerpen 
door eerste verweerster als normaal werd beschouwd, op afdoende wijze in de 
gunningsbeslissing werden vermeld (schending van artikel 159 gecoördineerde 
Grondwet, en artikel 110, § 3 en § 4, koninklijk besluit van 8 januari 1996, in de 
versie zoals aangegeven in de aanhef van het middel).

Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig eiseres’ aanspraken op de 
forfaitaire schadevergoeding, voorzien in artikel 15 van de wet van 24 december 
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, gelijk aan 10 pct. van haar offertebedrag, 
verwerpen (schending van dezelfde bepalingen, evenals artikel 15 van de wet van 
24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel

Ontvankelijkheid van het middel in zijn geheel

1. De tweede verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk 
is omdat de eiseres krachtens artikel 15 Overheidsopdrachtenwet 1993 
slechts aanspraak kan maken op de forfaitaire schadeloosstelling van 
10 pct. voor zover de opdracht haar niet werd toegekend, alhoewel zij 
de laagste regelmatige offerte indiende. Uit de beslissing van de appel-
rechters dat de eerste verweerster in redelijkheid tot de beslissing kon 
komen dat Pit Antwerpen nv de laagste regelmatige offerte indiende, 
vloeit voort dat de eiseres niet de laagste regelmatige inschrijver was 
en derhalve geen recht had op voormelde schadeloosstelling, zodat het 
middel, ook al was het gegrond, niet kan leiden tot cassatie.

2. De door artikel 110, § 4, derde lid, 1o, KB Overheidsopdrachten voorge-
schreven formele motivering van de afwijzing van het bezwaar tegen het 
schijnbaar abnormale bedrag van de offerte, vooraleer tot de toewijzing 
ervan aan de inschrijver over te gaan zonder hem vooraf te verzoeken 
de nodige rechtvaardigingen te bezorgen, is een substantieel vormvoor-
schrift, waarvan de aangevoerde niet-naleving de onwettigheid van de 
betrokken bestuurshandeling tot gevolg heeft.

Het oordeel van de appelrechter over de noodzaak al dan niet te moti-
veren is niet te scheiden van dit over de regelmatigheid van de toewij-
zing, zodat de aangevoerde schending van voornoemd artikel 110, § 4, 
derde lid, 1o, van aard is tot algehele cassatie te leiden.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden 
verworpen.
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Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

3. De eerste verweerster voert aan dat het eerste onderdeel niet 
ontvankelijk is omdat de artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering 
Bestuurshandelingen niet als geschonden wettelijke bepalingen worden 
aangewezen.

4. De grief steunt op de aangevoerde schending van de formele moti-
veringsplicht, waarvan sprake in artikel 110, § 4, derde lid, 1o, KB Over-
heidsopdrachten, dat als geschonden wordt aangewezen.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
5. De eerste verweerster voert tevens aan dat het eerste onderdeel, bij 

gebrek aan belang, niet ontvankelijk is omdat de appelrechter beslist 
dat de opdracht terecht werd toevertrouwd aan Pit Antwerpen nv, die de 
laagst regelmatig bevonden offerte indiende.

6. De grond van niet-ontvankelijkheid dient om de reden vermeld 
onder r.o. 2 eveneens te worden verworpen.

Gegrondheid

7. Krachtens artikel 110, § 4, eerste lid, KB Overheidsopdrachten wordt, 
in het geval van een overheidsopdracht voor aanneming van werken, 
gegund bij openbare of beperkte aanbesteding en voor zover minstens 
vier offertes werden ingediend, bovendien elke offerte waarvan het 
bedrag minstens vijftien pct. onder het gemiddelde bedrag van de door 
gegadigden ingediende offertes ligt, beschouwd als een offerte waarvan 
het eventuele abnormale karakter van de prijs moet nagezien worden 
door de aanbestedende overheid.

Krachtens artikel 110, § 4, derde lid, van dit besluit, moet de aanbe-
stedende overheid, voor een offerte waarbij het eventueel abnormale 
karakter van het bedrag

dient nagezien te worden in de zin van deze paragraaf : 
1o ofwel in de beslissing om de opdracht toe te wijzen, de verwerping 

van het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van de offerte 
formeel motiveren ;

2o ofwel de inschrijver verzoeken de nodige rechtvaardigingen, zoals 
voorzien in § 3, te bezorgen. Indien na onderzoek van deze rechtvaardi-
gingen blijkt dat het bedrag van de offerte abnormaal is of bij gebrek aan 
rechtvaardigingen binnen de opgelegde termijn, moet de aanbestedende 
overheid, in afwijking van § 2, de offerte als onregelmatig beschouwen 
en bijgevolg als van rechtswege nietig.

8. Uit deze bepalingen volgt dat, in het geval van een overheidsopdracht 
voor aanneming van werken, gegund bij openbare of beperkte aanbeste-
ding en voor zover minstens vier offertes werden ingediend, elke offerte 
die minstens vijftien pct. lager ligt dan het gemiddelde van de inge-
diende offertes wordt beschouwd als een offerte waarvan het eventueel 
abnormale karakter van de prijs moet worden nagezien door de aanbe-
stedende overheid en dat de aanbestedende overheid in dergelijk geval 
niet noodzakelijk gehouden is de inschrijver vooraf te verzoeken de 
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nodige rechtvaardigingen te bezorgen, maar onmiddellijk kan beslissen 
de opdracht aan deze inschrijver toe te wijzen, mits formeel te moti-
veren waarom het bezwaar tegen het schijnbaar abnormale bedrag van 
de offerte wordt verworpen.

9. De appelrechter, die oordeelt dat de overheid, die de offerte toewijst 
ondanks de overschrijding van de drempel van 15 pct. en zonder de 
inschrijver om rechtvaardiging te vragen aangaande het schijnbaar 
abnormale bedrag van de offerte, niet tot motivering gehouden was, 
schendt het artikel 110, § 4, derde lid, KB Overheidsopdrachten.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

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

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

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

26 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger, de 
heer van Eeckhoutte en de heer Verbist.

N° 571

1e kamer — 26 oktober 2012
(C.11.0168.N)

1o LaSTgeving. — SchijnLaSTgeving. — LaSTgever. — verBonDenheiD. — 
voorwaarDe. — Schijn. — verwekking. — fouT. — onTSTenTeniS. 

2o LaSTgeving. — SchijnLaSTgeving. — LaSTgever. — verBonDenheiD. — 
DerDe. — goeDe Trouw. — afweZigheiD. — Taak van De rechTer. — BeoorDe-
Ling. — criTeria.

3o reDenen van De vonniSSen en arreSTen. — aLgemeen. — LaST-
geving. — SchijnLaSTgeving. — verBonDenheiD. — DerDe. — goeDe Trouw. 
— afweZigheiD. — Taak van De rechTer. — BeoorDeLing. — criTeria.

1o Een lastgever kan op grond van een schijnbare lastgeving verbonden zijn 
niet alleen wanneer hij die schijn op een foutieve wijze heeft gewekt, maar 
ook bij ontstentenis van enige fout die hem ten laste kan worden gelegd, 
als het geloof van de derde in de omvang van de machten van de lasthebber 
terecht is  (1). (Artt. 1984 en 1998 BW)

  (1) Zie Cass. 20 juni 1988, AR nrs. 7851-7934, AC 1987-88, nr. 643.
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2o en 3o De rechter kan de afwezigheid van goede trouw van de derde afleiden 
uit de aard van de door de lasthebber gestelde handelingen en de bijzondere 
omstandigheden waarin deze plaatsgrepen  (1). (Artt. 1984 en 1998 BW) 

(p. e.a. T. axa Bank europe n.v.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 16 september 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

ii. caSSaTiemiDDeL

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

iii. BeSLiSSing van heT hof

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

Tweede onderdeel

3. Een lastgever kan op grond van een schijnbare lastgeving verbonden 
zijn niet alleen wanneer hij die schijn op een foutieve wijze heeft gewekt, 
maar ook bij ontstentenis van enige fout die hem ten laste kan worden 
gelegd, als het geloof van de derde in de omvang van de machten van de 
lasthebber terecht is.

De rechter kan de afwezigheid van goede trouw van de derde afleiden 
uit de aard van de door de lasthebber gestelde handelingen en de bijzon-
dere omstandigheden waarin deze plaatsgrepen.

4. De appelrechters oordelen dat :
— uit de gegevens van het dossier onbetwistbaar blijkt dat de verrich-

tingen die in oktober 2000 werden uitgevoerd — namelijk het afhalen van 
gelden van de spaarrekeningen van de ouders, die dan terug werden over-
handigd aan V. G. die beloofde ze op een wachtrekening te plaatsen in 
afwachting dat ze op een nieuwe spaarrekening zouden worden geplaatst 
— kaderden in een poging om successierechten te ontduiken ;

— het een vaststaand feit is dat de eisers of hun rechtsvoorganger zijn 
meegestapt in de voorstellen van V. G. omdat hen door deze laatste werd 
voorgespiegeld dat aldus geen successierechten zouden moeten worden 
betaald op het spaargeld ;

— de eisers onmogelijk te goeder trouw hebben kunnen menen dat 
dergelijke op fiscale fraude gerichte transacties behoren tot de hande-
lingen die de verweerster haar agenten toelaat te verrichten.

  (1) Zie A. van oeveLen, “De juridische grondslag en de toepassingsvoorwaarden van 
de verbondenheid van de lastgever bij een schijnmandaat”, noot onder Cass. 20 juni 1998, 
RW 1989-1990, (1426) 1430. 
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5. Op grond van deze redenen konden de appelrechters wettig oordelen 
dat de eisers of hun rechtsvoorganger te dezen er niet rechtmatig 
mochten op vertrouwen dat V. G. door de bank gemandateerd was om de 
door hem voorgestelde transacties uit te voeren.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

26 oktober 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de her Stassijns, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Verbist.

N° 572

2o kamer — 30 oktober 2012
(P.12.0330.N)

1o onDerZoek in STrafZaken. — gerechTeLijk onDerZoek. — officieren 
van gerechTeLijke poLiTie. — huiSZoeking. — BijSTanD Door amBTenaren van 
heT feDeraaL agenTSchap voor De veiLigheiD van De voeDSeLkeTen. — vaST-
STeLLing van inBreuken. — wijZe.

2o voeDingSmiDDeLen. — feDeraaL agenTSchap voor De veiLigheiD van 
De voeDSeLkeTen. — huiSZoeking Door officieren van gerechTeLijke poLiTie. 
— BijSTanD Door amBTenaren van heT favv. — vaSTSTeLLing van inBreuken. 
— wijZe.

1o en 2o Wanneer ambtenaren van het FAVV bijstand verlenen aan officieren 
van gerechtelijke politie die in het kader van een gerechtelijk onderzoek 
in uitvoering van een door de onderzoeksrechter uitgevaardigde huiszoe-
kingsbevel een huiszoeking verrichten kunnen zij krachtens hun autonome 
bevoegdheid de inbreuken op de wetgeving die binnen de perken van hun 
bevoegdheid vallen bij die gelegenheid vaststellen en daarvan een aanvanke-
lijk proces-verbaal opstellen. (Artt. 4, § 3, 7o, en 5, Wet 4 feb. 2000 houdende 
oprichting van een Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen ; Art. 3, § 4, KB 22 feb. 2001 houdende organisatie van de 
controles die worden uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke 
bepalingen, genomen in uitvoering van de wet FAVV)

(g. e.a.)

arreST

i. rechTSpLeging voor heT hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 januari 2012.
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De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest spreekt de eisers vrij van de telastleggingen D, E.II (voor-
schriften inzake exploitatie) en F.

In zoverre tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM en 

artikel 15 Grondwet, alsmede miskenning van het recht op privé-leven 
en het recht op een eerlijk proces.

Eerste onderdeel

3. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat de 
aan de Federale Gerechtelijke Politie Mechelen (hierna FGP) verleende 
bijstand van de ambtenaren van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (hierna FAVV) en hun vaststellingen 
verantwoord zijn en niet het gevolg zijn van een overschrijding van de 
draagwijdte van het afgeleverde huiszoekingsbevel of van een bevoegd-
heidsoverschrijding ; het huiszoekingsbevel beoogde het opsporen en in 
beslag nemen van alle zaken die kunnen dienen om de waarheid aan 
het licht te brengen omtrent het misdrijf valsheid in geschrifte, vals-
heid in informatica, gebruik van valse stukken en oplichting ; de reden 
van de bijstand van het FAVV was, zoals blijkt uit het proces-verbaal 
no 105571/2009 van 8 december 2009, inbreuken in verband met de veilig-
heid van de voedselketen vast te stellen ; tijdens de huiszoeking deden 
de ambtenaren van het FAVV alleen vaststellingen in verband met de 
aanwezigheid van gezondheidsmerken op het aangetroffen vlees, hygi-
enische voorschriften en kwaliteit van het vlees ; er was dan ook geen 
sprake van toevallige vaststellingen van nieuwe feiten en de hiermee 
gepaarde gaande inbeslagnames, die gedaan werden tijdens een regel-
matige huiszoeking, aangevangen met een ander doel ; de aanwezigheid 
van de ambtenaren van het FAVV bij de huiszoeking was niet verant-
woord en hun vaststellingen zijn de perken van het huiszoekingsbevel te 
buiten gegaan ; hun vaststellingen en inbeslagnames in verband met de 
inbreuken op de veiligheid van de voedselketen zijn dan ook verkregen 
in strijd met het recht op privé-leven en het recht op een eerlijk proces.

4. Bij het uitvoeren van een door de onderzoeksrechter bevolen huiszoe-
king, kunnen de officieren van gerechtelijke politie die daarmede belast 
zijn, zich laten bijstaan door opsporingsambtenaren met een bijzondere 
bevoegdheid wanneer hun aanwezigheid verantwoord is door de aard van 
de op te sporen misdrijven. De aanwezigheid van die ambtenaren tijdens 
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de huiszoeking vindt plaats in uitvoering van het huiszoekingsbevel. Zij 
is regelmatig en levert geen schending op van artikel 8 EVRM.

5. De rechter oordeelt onaantastbaar of de aanwezigheid van derge-
lijke ambtenaren die bijstand verlenen aan de officieren van gerechte-
lijke politie, verband houdt met de aard der misdrijven die het voorwerp 
uitmaken van het huiszoekingsbevel en de perken van dit huiszoekings-
bevel overschrijdt.

6. Het arrest oordeelt : “De bijstand door het FAVV was verantwoord 
gelet op de aard van het onderzoek 2007/016 dat betrekking had op fraude 
met vlees en meer bepaald met het opstellen van valse stukken door 
het manipuleren van het vermelde gewicht wat de traceerbaarheid van 
het vlees bemoeilijkt. (…) Bovendien wordt in [het] proces-verbaal [van 
8 december 2009 van de FGP Mechelen] de bijstand van de leden van het 
FAVV duidelijk gekoppeld aan de problematiek van het meergewicht 
waardoor de bijstand zonder twijfel gerelateerd is aan het gerechtelijk 
onderzoek dat op dat ogenblik gevoerd werd door de FGP Mechelen.”

Het onderdeel dat aanvoert dat de aanwezigheid van de ambtenaren 
van het FAVV bij de huiszoeking niet verantwoord was, komt op tegen 
dat oordeel of verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof 
niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
7. Artikel 4, § 3, 7o, van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting 

van een Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(hierna Wet FAVV), bepaalt dat het Agentschap bevoegd is voor het 
toezicht en de naleving van de wetgeving betreffende alle schakels van 
de voedselketen.

Artikel 5 van dezelfde wet vermeldt de wetten waarvoor het FAVV 
bevoegd is. 

Artikel 3, § 4, van het Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende 
organisatie van de controles die worden uitgevoerd door het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging 
van diverse wettelijke bepalingen, genomen in uitvoering van de Wet 
FAVV, bepaalt dat de door de minister tot wiens bevoegdheid de volks-
gezondheid behoort aangewezen statutaire en contractuele ambtenaren 
de inbreuken op de bepalingen van de Wet FAVV en de uitvoeringsbe-
sluiten ervan, op de bepalingen van de wetten vermeld in artikel 5 van 
die wet en op de bepalingen van de verordeningen en beschikkingen van 
de Europese Unie en die behoren tot de bevoegdheden van het FAVV, 
opsporen en vaststellen in processen-verbaal die gelden tot het tegen-
deel bewezen is. 

8. Uit deze bepalingen volgt dat de voormelde ambtenaren van het 
FAVV een autonome bevoegdheid hebben om de inbreuken op onder 
meer de wetten vermeld in artikel 5 van de Wet FAVV op te sporen en 
vast te stellen.

9. Hieruit volgt dat ook wanneer van het FAVV bijstand verlenen aan 
de officieren van gerechtelijke politie die in het kader van een gerech-
telijk onderzoek in uitvoering van een door de onderzoeksrechter uitge-
vaardigde huiszoekingsbevel een huiszoeking verrichten, zij krachtens 
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hun autonome bevoegdheid de inbreuken op de wetgeving die binnen 
de perken van hun bevoegdheid vallen bij die gelegenheid kunnen vast-
stellen en daarvan een aanvankelijk proces-verbaal kunnen opstellen. 
Hierdoor is het recht op een eerlijk proces geenszins miskend.

10. Het arrest oordeelt : “Nu vaststaat dat de aanwezigheid van de 
ambtenaren van het FAVV gewettigd was, zijn ook de toevallige vast-
stellingen van nieuwe feiten en de hiermee gepaard gaande inbeslag-
names die gedaan werden tijdens deze regelmatige huiszoeking die 
echter met een ander doel was aangevangen geldig. Wanneer tijdens een 
huiszoeking andere misdrijven aan het licht komen dan deze waarop de 
huiszoeking betrekking had, zijn deze vaststellingen geldig in zoverre 
die het voorwerp van de huiszoeking of de grenzen van het huiszoekings-
bevel te buiten gingen.” Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

11. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat 
er redenen zijn noch om de vaststellingen van het FAVV uit het debat 
te weren, noch om de strafvordering onontvankelijk te verklaren, 
terwijl het bewijs verkregen uit een onregelmatige huiszoeking uit het 
debat moet worden geweerd, omdat het recht op een eerlijk proces werd 
miskend ; de FGP Mechelen heeft zich opzettelijk laten bijstaan door 
ambtenaren van het FAVV, met als doel inbreuken op de voedselveilig-
heid te doen vaststellen ; deze inbreuken zijn maar aan het licht kunnen 
komen door gebruik te maken van een huiszoekingsbevel dat met een 
ander doel was uitgevaardigd ; de strafvordering voor de inbreuken op 
de voedselveiligheid is maar kunnen ontstaan door miskenning van 
de grenzen van het huiszoekingsbevel en van het recht op een eerlijk 
proces, zodat alle gemaakte vaststellingen ab initio onrechtmatig zijn en 
de strafvordering onontvankelijk is, minstens alle onwettige of onrecht-
matige bewijzen dienen te worden geweerd, samen met de elementen die 
er het gevolg van zijn. 

12. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de in het eerste onderdeel 
vergeefs aangevoerde onwettigheid.

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Janssen 
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(bij de balie te Turnhout), de heer Mols (bij de balie te Turnhout) en 
mevr. Gillis (bij de balie te Dendermonde).

N° 573

2o kamer — 30 oktober 2012
(P.12.0332.N)

1o STraf. — anDere STraffen. — vervaL van heT rechT ToT heT 
BeSTuren van een voerTuig. — herSTeL in heT rechT ToT heT BeSTuren van 
een voerTuig. — SLagen in heT TheoreTiSch en prakTiSch examen. — SLagen 
in heT geneeSkunDig en pSychoLogiSch onDerZoek. — moTivering Door De 
STrafrechTer.

2o reDenen van De vonniSSen en arreSTen. — geen concLuSie. 
— STrafZaken (geeSTrijke Dranken en Douane en accijnZen inBegrepen). — 
STraffen. — vervaL van heT rechT ToT heT BeSTuren van een voerTuig. — 
herSTeL in heT rechT ToT heT BeSTuren van een voerTuig. — SLagen in heT 
TheoreTiSch en prakTiSch examen. — SLagen in heT geneeSkunDig en pSycho-
LogiSch onDerZoek. — moTivering Door De STrafrechTer.

1o en 2o Artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering geldt 
zowel ten aanzien van het verval van het recht tot het besturen van een 
voertuig als ten aanzien van de beslissing het herstel in het recht tot het 
besturen van een voertuig afhankelijk te stellen van het slagen in het theo-
retisch en praktisch examen, alsmede in het geneeskundig en psychologisch 
onderzoek  (1) ; ze vereisen evenwel geen afzonderlijke motivering voor de 
keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat  (2).

(k. T. r. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Hasselt van 8 december 2011.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BeSLiSSing van heT hof 

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195 
Wetboek van Strafvordering en artikel 38, § 1, Wegverkeerswet : het 

  (1) Cass. 6 okt. 1998, AR P.97.1060.N, AC 1998, nr. 431.
  (2) Cass. 5 juni 2007, AR P.06.1655.N, AC 2007, nr. 306.
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bestreden vonnis legt aan de eiser een verval van het recht tot het 
besturen van alle motorvoertuigen op, zonder het bestaan vast te stellen 
van de omstandigheid bepaald in artikel 38, § 1, 2o, Wegverkeerswet ; het 
motiveert bovendien deze facultatieve straf enkel door verwijzing naar 
de feiten ; de verwijzing naar de zwaarwichtigheid en de maatschappe-
lijke laakbaarheid van de bewezen verklaarde feiten, naar de professio-
nele en sociale leefsituatie van de eiser en naar zijn blanco strafrechte-
lijk verleden wordt enkel in rekening gebracht voor het bepalen van de 
duur van het verval ; het bestreden vonnis motiveert de beslissing het 
herstel in het recht tot het besturen van een voertuig afhankelijk te 
stellen van het slagen in het theoretisch en praktisch examen, alsmede 
in het geneeskundig en psychologisch onderzoek eveneens uitsluitend 
door te verwijzen naar de aard van de bewezen verklaarde feiten ; aldus 
vermeldt het bestreden vonnis niet nauwkeurig de redenen waarom het 
deze facultatieve straf en maatregel oplegt.

2. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor een verkeersongeval 
dat aan zijn persoonlijk toedoen te wijten is en wegens onopzettelijke 
doding (telastlegging A) en verwonding (telastlegging B). Het stelt aldus 
het bestaan van de omstandigheid bepaald in artikel 38, § 1, 2o, Wegver-
keerswet vast.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

3. Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Het 
vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, 
de redenen waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling 
laat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt. Het rechtvaar-
digt bovendien de strafmaat van elke uitgesproken straf of maatregel. 
(…)”. 

Artikel 195, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt verder : 
“Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de rechtbank uitspraak 
doet in graad van beroep, behalve wanneer zij een verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig, een luchtschip en het geleiden van 
een rijdier uitspreekt.”

Deze bepalingen gelden zowel ten aanzien van het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig als ten aanzien van de beslissing het 
herstel in het recht tot het besturen van een voertuig afhankelijk te 
stellen van het slagen in het theoretisch en praktisch examen, alsmede 
in het geneeskundig en psychologisch onderzoek. 

Ze vereisen evenwel geen afzonderlijke motivering voor de keuze van 
de straf en het bepalen van de strafmaat. 

4. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de motivering met betrek-
king tot de duur van het opgelegde verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig ook niet de motivering kan vormen voor het uitge-
sproken verval, faalt het naar recht.

5. Door eensdeels te verwijzen naar de aard van de bewezen verklaarde 
feiten en anderdeels te oordelen dat het verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig voor een periode van drie maanden 
wordt opgelegd, rekening houdend met de zwaarwichtigheid en de 
maatschappelijke laakbaarheid van de bewezen verklaarde feiten, met 
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de professionele en sociale leefsituatie van de eiser en met zijn blanco 
strafrechtelijk verleden, motiveert het bestreden vonnis regelmatig het 
aan de eiser opgelegde verval van het recht tot besturen van een motor-
voertuig. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
6. Het bestreden vonnis motiveert de beslissing om het herstel in het 

recht tot het besturen van een voertuig afhankelijk te stellen van het 
slagen in het theoretisch en praktisch examen, alsmede in het genees-
kundig en psychologisch onderzoek, niet op een nauwkeurige wijze door 
alleen te verwijzen naar de aard van de feiten. 

Het schendt aldus artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Straf-
vordering.

In zoverre is het middel gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist om het herstel 

in het recht tot het besturen van een voertuig afhankelijk te stellen 
van het slagen in het theoretisch en praktisch examen, alsmede in het 
geneeskundig en psychologisch onderzoek.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot vier vijfden van de kosten en laat het overige 

ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Tongeren, rechtszitting houdend in hoger beroep.

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Spriet (bij de 
balie te Turnhout).

N° 574

2o kamer — 30 oktober 2012
(P.12.0423.N)

1o caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — vormen. — vorm en Termijn voor 
memorieS en STukken. — geSchrifT neergeLegD in anTwoorD op concLuSie van 
heT openBaar miniSTerie. — inhouD. — onTvankeLijkheiD.
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2o STraf. — geLDBoeTe en opDeciemen. — verZachTenDe omSTanDigheDen. — 
precaire financiëLe ToeSTanD van overTreDer. — gevoLg.

3o miSDrijf. — SoorTen. — aLgemeen. — aarD van heT miSDrijf. — Bepa-
Ling.

1o Een geschrift neergelegd voor het Hof in antwoord op de conclusie van het 
openbaar ministerie kan geen nieuw middel noch een toelichting bevatten 
van het middel dat in een tijdig neergelegde memorie is aangevoerd  (1). 
(Artt. 420bis Wetboek van Strafvordering ; Art. 1107 Gerechtelijk 
Wetboek)

2o Artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering belet de rechter niet 
om, wanneer hij in geval van aangetoonde precaire financiële toestand 
beslist een geldboete beneden het wettelijk minimum uit te spreken, een poli-
tiestraf op te leggen voor een inbreuk strafbaar gesteld met een correctio-
nele straf ; het feit dat artikel 85 Strafwetboek niet van toepassing is op de 
misdrijven bepaald in de artikelen 30 en 33 Wegverkeerswet, doet hieraan 
geen afbreuk  (2).

3o De aard van het misdrijf wordt bepaald door de uitgesproken straf ; hieruit 
volgt dat wanneer de rechter met toepassing van artikel 163 Wetboek 
van Strafvordering beslist dat slechts een geldboete beneden het wette-
lijk minimum van de boete moet worden opgelegd, waarvan het door hem 
bepaalde bedrag meebrengt dat hij een politiestraf uitspreekt, het misdrijf 
waarvoor die straf wordt opgelegd een overtreding is (2).

(r. T. B. ; procureur DeS koningS Te ouDenaarDe T. r.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

[1] Het bestreden vonnis veroordeelt de beklaagde hoofdens de telast-
leggingen A (onopzettelijke slagen en verwondingen bij een verkeers-
ongeval), B (vluchtmisdrijf), C (niet verzekerd voeren), D (rijden zonder 
rijbewijs in bijzondere herhaling), E (geen keuringsbewijs in bijzondere 
herhaling) telkens tot een geldboete van 20 EUR (C en E vermengd), bij 
toepassing van de artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering.

In dit dossier is met name de vraag aan de orde naar de draagwijdte 
van artikel 163, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering.

Dat artikel bepaalt : “De rechter kan een geldboete uitspreken beneden 
het wettelijk minimum van de boete indien de overtreder om het even 
welk document voorlegt dat zijn precaire financiële toestand bewijst”.

Deze bepaling werd in artikel 163 Wetboek van Strafvordering inge-
voegd door artikel 43 van de Wet van 7 feb. 2003 houdende verschillende 
bepalingen inzake verkeersveiligheid  (3).

Een gelijkaardige bepaling werd nadien ook ingevoegd in artikel 195 
Wetboek van Strafvordering zodat deze mogelijkheid om op grond van 

  (1)  Zie Cass. 21 jan. 2003, AR P.02.0273.N, AC 2003, nr. 44 ; Cass. 24 maart 2009, AR 
P.09.0091.N, AC 2009, nr. 215.

  (2)  Zie de concl. van het O.M.
  (3)  BS 25 feb. 2003.
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de precaire financiële toestand de geldboete te verlagen tot beneden het 
wettelijk minimum, niet alleen bestaat voor de politierechtbank via 
artikel 163 Wetboek van Strafvordering, doch ook voor de correctionele 
rechtbank  (1).

[2] De vraag rijst of deze bepaling toelaat om een geldboete uit te 
spreken waardoor een wanbedrijf wordt gecontraventionaliseerd.

Te dezen oordelen de appelrechters dat de eerste rechter op correcte 
wijze toepassing maakte van artikel 163 Wetboek van Strafvorde-
ring “waarbij hij de geldboetes verminderde tot beneden het wettelijk 
minimum, gelet op de beperkte financiële draagkracht van Roels Diego 
zoals blijkt uit het door hem voorgelegd stuk 2”  (2).

Aldus verlaagden ze de geldboeten voor de verschillende feiten tot 20 
EUR, hetgeen betekent dat politiestraffen werden opgelegd en wanbe-
drijven zodoende werden gecontraventionaliseerd. 

Laten de artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering echter een 
dergelijke contraventionalisering toe ?

[3] Toen hij de kwestieuze bepalingen invoerde in het Wetboek van 
Strafvordering, heeft de wetgever géén aandacht besteed aan de vraag 
of het ook mogelijk was om op grond daarvan het karakter van het 
misdrijf te wijzigen van wanbedrijf naar overtreding. 

Op basis van de voorbereidende werken bij de Wet van 7 feb. 2003 en bij 
de Wet van 20 juli 2005 kan geen uitsluitsel gegeven worden.

Inderdaad, de invoeging van die bepaling in artikel 163 Wetboek van 
Strafvordering door middel van artikel 43 van de Wet van 7 feb. 2003 
houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid  (3) wordt 
verantwoord door de bekommernis om meer gelijkheid tussen de burgers 
te bekomen : “Met het oog op meer gelijkheid tussen de burgers, is de 
regering van oordeel dat er rekening moet worden gehouden met de 
bestaansmiddelen van de overtreder bij de bepaling van het bedrag van 
de boete”  (4).

De bepaling werd zonder enige opmerking aangenomen in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers  (5).

In de Senaat werd ook nadien geen aandacht aan deze bepaling besteed : 
andermaal een voorbeeld van minderwaardig juridisch wetgevend werk.

[4] Dit laatste geldt overigens ook tijdens de parlementaire voorbe-
reiding van artikel 27, 2o van de Wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer  (6).

Aan de invoering van deze bepaling in artikel 195 Wetboek van Straf-
vordering ligt de wens ten grondslag om ook aan de correctionele recht-

  (1)  Artikel 27, 2o van de Wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde 
wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 11 aug. 2005.

  (2)  Negende blad van het bestreden vonnis.
  (3)  BS 25 feb. 2003.
  (4)  Zie Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, 

Parl. St. Kamer, 2001-02, 1915/001, p. 24.
  (5)  Parl. St. Kamer, 2002-03, 1915/006.
  (6)  BS 11 aug. 2005.
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bank de mogelijkheid te verlenen een lagere boete op te leggen dan het 
wettelijk minimum indien de financiële situatie van de verkeersover-
treder precair is nu die mogelijkheid wel reeds bestond in artikel 163 
Wetboek van Strafvordering voor de politierechtbank doch nog niet 
voor de correctionele rechtbank  (1).

Overigens was de afwezigheid van deze mogelijkheid voor de correcti-
onele rechtbank in vergelijking met de politierechtbank al aanhangig 
gemaakt bij het toenmalige Arbitragehof  (2) zonder dat het hof zich over 
deze eventuele ongelijkheid nog diende uit te spreken.

Bovendien kan in de verwijzing in de memorie van toelichting bij dit 
amendement naar de “verkeersovertreder” duidelijk een te beperkende 
lezing worden gezien, nu de invoeging van deze bepaling — eerst in 
artikel 163 en daarna in artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering 
— niet beperkt is tot verkeersovertreders alleen doch — gelet op de alge-
mene draagwijdte ervan — van toepassing is op alle personen die worden 
vervolgd voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank  (3).

[5] Op basis van het voorgaande kan dus enkel worden vastgesteld dat 
de wetgever zich niet over de vraag heeft uitgesproken en die überhaupt 
niet heeft gesteld of de mogelijkheid om op grond van de precaire finan-
ciële toestand van de betrokkene de geldboete te verlagen onder het 
wettelijk minimum, een contraventionalisering tot gevolg kan hebben 
of niet.

Moet dit, gelet op de afwezigheid van enige beperking in de wet, prin-
cipieel mogelijk zijn ? Had de wetgever deze mogelijkheid anders niet 
uitdrukkelijk moeten uitsluiten ?

[6] Naar aanleiding van de Wet van 7 feb. 2003 werd de opvatting verde-
digd dat de wetswijziging van artikel 163 Wetboek van Strafvordering 
als “een verzachtende omstandigheid moet worden aangemerkt die de 
politierechter in alle omstandigheden toelaat een straf op te leggen die 
lager is dan de wettelijke minimumstraf. Het lijkt bijzonder incohe-
rent om zulke materiële strafrechtelijke bepaling in het Wetboek van 
Strafvordering op te nemen, in plaats van in het Strafwetboek waarvan 
in Boek I reeds een hoofdstuk aan de verzachtende omstandigheden 
is gewijd. Art. 163 Sv. komt er eigenlijk op neer dat alle wettelijke 
minimum geldboeten op de helling komen te staan, aangezien de poli-
tierechter een lagere straf kan uitspreken telkens als de overtreder “om 
het even welk document voorlegt dat zijn precaire financiële toestand 
bewijst”  (4).

  (1)  Amendement nr. 6 bij het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 feb. 2003 
houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid, Parl. St. Kamer 2004-05, 1428/004, 
p. 17.

  (2)  Zie arrest nr. 125/2007 van 4 okt. 2007 en arrest nr. 45/2007 van 21 maart 2007.
  (3)  S. vanDromme, “Toepassing in de tijd van de Wet van 7 feb. 2003 houdende vers-

chillende bepalingen inzake verkeersveiligheid”, VAV 2004, (280) 294. Zie ook : T. paparT, 
“Premiers commentaires de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en 
matière de sécurité routière — La récréation est finie …”, RGAR 2003, nr. 13.718, p. 8.

  (4)  S. vanDromme, “Toepassing in de tijd van de Wet van 7 feb. 2003 houdende vers-
chillende bepalingen inzake verkeersveiligheid”, VAV 2004, (280) 295.
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Volgens deze auteur maakt deze bepaling dus een verzachtende 
omstandigheid uit  (1).

Ook andere auteurs delen deze mening  (2). 
Die laatste auteurs merken overigens op dat met de herinvoering door 

artikel 7, § 4 van de Wet van 20 juli 2005 in artikel 29 Wegverkeerswet van 
de mogelijkheid om de geldboete in geval van verzachtende omstandig-
heden te verminderen tot een minimumgeldboete van 1 EUR — mogelijk-
heid die precies was afgeschaft door de Wet van 7 feb. 2003 — de bepaling 
van de precaire situatie voor overtredingen op de uitvoeringsbesluiten 
overbodig is geworden nu de financiële toestand ook als een verzach-
tende omstandigheid moet worden verstaan.

Waar alsdan, gelet op het feit dat de financiële toestand een verzach-
tende omstandigheid kan zijn en artikel 29 Wegverkeerswet toelaat om 
op grond van verzachtende omstandigheden de geldboete te reduceren 
tot minimaal 1 EUR, is het door artikel 163 Wetboek van Strafvordering 
verlangde bewijs van de precaire financiële toestand niet meer nodig 
ingeval van overtredingen bedoeld in artikel 29 Wegverkeerswet.

[7] Aldus lijkt artikel 29 Wegverkeerswet aan te geven dat ook de 
bepalingen van artikel 163 en 195 Wetboek van Strafvordering toelaten 
het bedrag van de geldboete tot onder het minimum te verlagen zodat 
uiteindelijk een contraventionalisering het gevolg ervan kan zijn.

Er weze aangestipt dat met deze bepalingen de wetgever is afgeweken 
van het klassieke strafrecht waarbij verzachtende omstandigheden niet 
omschreven zijn in de wet  (3).

[8] Kortom, het feit dat : 
— de in de artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering vervatte 

mogelijkheid als een verzachtende omstandigheid moet worden 
beschouwd, 

— het in aanmerking nemen van een verzachtende omstandigheid tot 
gevolg kan hebben dat een wanbedrijf wordt gecontraventionaliseerd, en

— er in deze beide artikelen geen enkele beperking wordt ingevoegd 
om de geldboete onder het wettelijk minimum te verlagen,

laat toe te besluiten dat deze beide bepalingen er zich niet tegen 
verzetten dat een geldboete onder het wettelijk minimum wordt uitge-
sproken waardoor een wanbedrijf kan worden gecontraventionaliseerd.

Inderdaad, precies de afwezigheid van enige beperking — zelfs niet 
een beperking dat in alle geval een minimumgeldboete van 1 EUR 
moet worden uitgesproken zoals bepaald in artikel 29 Wegverkeerswet 
— is een argument dat toelaat te besluiten dat de artikelen 163 en 195 

  (1)  Ook in die zin : B. SprieT en M. STerkenS, “De gewijzigde strafrechtelijke hand-
having van de verkeersregelgeving”, in Strafrecht en Strafprocesrecht - XXXIIe Postuni-
versitaire Cyclus Willy Delva 2005-2006, Mechelen, Kluwer, 2006, (565) 579 ; M. STerkenS, 
“Overtreding van de reglementen”, in Bestendig Handboek Verkeer, Mechelen, Kluwer, 
losbl. 2008, nr. 4311/005.

  (2)  L. DeBen en L. vereeck, “Verkeersovertredingen - De belangrijkste verande-
ringen met betrekking tot verkeersovertredingen na 31 maart 2006”, VAV 2006, (482) 486.

  (3)  C.J. vanhouDT en W. caLewaerT, Belgisch Strafrecht, II, nr. 990 ; L. DuponT en 
R. verSTraeTen, Handboek Belgisch Strafrecht, nr. 831.
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Wetboek van Strafvordering het de rechter mogelijk maken op grond 
van de aangetoonde precaire financiële toestand van de betrokkene de 
geldboete op een dusdanige wijze onder het wettelijke minimum te laten 
zakken dat uiteindelijk een wanbedrijf wordt gecontraventionaliseerd. 
Bij arrest van 5 juni 2012  (1) oordeelde het Hof reeds in deze zin  (2).

En, gelet op het algemeen karakter van de artikelen 163 en 195 
Wetboek van Strafvordering, kan het gevolg van een en ander zijn dat 
de verjaringstermijn door een uiteindelijke contraventionaliserig wordt 
verkort. Dit eventueel gevolg dient de rechter uiteraard in zijn oordeel 
te betrekken. Het is immers niet zinvol de geldboete in die mate te 
verminderen dat de strafvordering dan door verjaring komt te vervallen : 
dat zou een volle aflaat betekenen en de rechterlijke beslissing in zijn 
geheel ontzenuwen. Die tegenstrijdigheid brengt overigens met zich mee 
dat, in geval van cassatie, deze met verwijzing zal moeten worden uitge-
sproken.

[9] Gelet op het voorgaande is het derde middel dat de procureur des 
Konings te Oudenaarde aanvoert, gegrond.

Dat middel voert aan dat, nu het bestreden vonnis voor de feiten A en 
C slechts een politiestraf uitspreekt, de aldus gecontraventionaliseerde 
misdrijven op het ogenblik van het vonnis verjaard waren bij toepassing 
van het gemeenrechtelijk stelsel inzake verjaring.

Waar in toepassing van artikel 21, vierde lid, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering de verjaringstermijn voor gecontraven-
tionaliseerde wanbedrijven 1 jaar bedraagt, had het bestreden vonnis 
meteen de verjaring van deze feiten moeten vaststellen. Dit geldt niet 
voor de andere telastleggingen (B, D en E) waarvoor bijzondere verja-
ringstermijnen in de wet zijn bepaald  (3). Want de regel dat de aard van 
het misdrijf, en daaraan gekoppeld de termijn van verjaring van de Straf-
vordering, wordt bepaald door de werkelijk opgelegde straf, is niet steeds 
van toepassing. Soms heeft de uitgesproken strafmaat geen invloed op 
de verjaringstermijn, met name bij de bijzondere strafwetten  (4).

Dit is zo, zelfs als de rechter, na aanneming van verzachtende omstan-
digheden, slechts een politiestraf oplegt  (5).

Het door de procureur des Konings aangevoerde tweede middel — dat 
enkel de feiten B en D betreft — faalt naar recht nu het er ten onrechte 
van uitgaat dat artikel 163 Wetboek van Strafvordering niet zou toelaten 
een politiestraf op te leggen.

Gelet op wat voorafgaat is die zienswijze niet gegrond.
Het door de procureur des Konings aangevoerde eerste middel dat — 

net zoals het derde middel — de feiten A en C betreft, behoeft tenslotte 
— gelet op de gegrondheid van het derde middel — geen antwoord. Voor 
het overige is het bestreden vonnis cassatiebestendig.

  (1)  AR P.11.1749.N, AC 2012, nr. 362.
  (2)  N.C., 2012, 316.
  (3)  Artikel 68 Wegverkeerswet en artikel 5 Wet 21 juni 1985.
  (4)  Artikel 25 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
  (5)  Cass. 9 nov. 1988, AR nr. 6953, AC 1989-1990, nr. 143 en RW, 1989-1990, 921, met noot 

D. merckx.
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[10] Het cassatieberoep van de beklaagde, in zoverre het is gericht tegen 
de civielrechtelijke beslissingen van het bestreden vonnis, is voorbarig, 
mitsdien niet ontvankelijk  (1). De namens de beklaagde neergelegde 
memorie, ondertekend loco diens raadsman, maar zonder vermelding 
van de hoedanigheid van de ondertekenaar, is bovendien niet ontvan-
kelijk  (2).

[11] De gedeeltelijke vernietiging van het bestreden vonnis dient m.i. 
te worden uitgesproken met verwijzing, nu de rechter op verwijzing een 
straf vermag uit te spreken waardoor de verjaring van de strafvordering 
niet zou kunnen zijn bereikt.

[12] Conclusie : vernietiging met verwijzing wat de telastleggingen A 
en C (als vermengd met E) betreft ; verwerping voor het overige.

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de correctionele rechtbank te Oudenaarde van 17 februari 2012.

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

De eiser II voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
drie middelen aan. 

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 24 augustus 2012 ter 
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de geschriften

1. Het geschrift ter griffie per fax ontvangen op 29 oktober 2012 bevat 
geen authentieke handtekening en is niet ontvankelijk.

2. Een geschrift neergelegd in antwoord op de conclusie van het open-
baar ministerie kan geen nieuw middel noch een toelichting bevatten 
van het middel dat in een tijdig neergelegde memorie is aangevoerd.

Het geschrift ter rechtszitting van 30 oktober 2012 neergelegd, bevat 
dergelijke toelichting en is ingediend buiten de termijn bepaald in 
artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering .

Dat geschrift is niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser I

3. Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis dat de eiser I 
veroordeelt tot de betaling van een voorschot aan de verweerder en voor 
het overige een medische deskundige aanstelt. Het bestreden vonnis 

  (1)  Artikel 416 Wetboek van Strafvordering.
  (2)  Cass. 11 okt. 1994, AR P.94.1189.N, AC 1994, nr. 426.

ARREST-2012-10.indb   2365 27/06/13   16:48



2366 ARRESTEN VAN CASSATIE 30.10.12 - N° 574

verwijst de zaak naar de eerste rechter voor de afhandeling van de 
burgerlijke rechtsvordering.

Aldus bevat het bestreden vonnis geen eindbeslissing en doet het geen 
uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering. 

In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep voor-
barig, mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede middel van de eiser II

4. Het middel voert schending aan van artikel 163, vierde lid, Wetboek 
van Strafvordering en de artikelen 29, § 4, 30, § 1, 1o, en § 4, en 33, § 1, 1o en 
§ 2, Wegverkeerswet : het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de 
telastleggingen B (inbreuk op artikel 33, § 1, 1o, en § 2 Wegverkeerswet) 
en D (inbreuk op artikel 30, § 1, 1o, en § 4, Wegverkeerswet), telkens tot, 
onder meer, een geldboete van 20 euro vermeerderd met de opdeciemen, 
dit is een politiestraf ; de vermelde wetsbepaling laat niet toe een wanbe-
drijf te contraventionaliseren (eerste onderdeel) ; contraventionaliseren 
is enkel mogelijk mits toepassing van artikel 85 Strafwetboek dat hier 
niet van toepassing is (tweede onderdeel).

5. Artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “De 
rechter kan de geldboete uitspreken beneden het wettelijk minimum 
van de boete indien de overtreder om het even welk document voorlegt 
dat zijn precaire financiële toestand bewijst”.

6. Deze bepaling belet de rechter niet om, wanneer hij ingeval van 
aangetoonde precaire financiële toestand beslist een geldboete beneden 
het wettelijk minimum uit te spreken, een politiestraf op te leggen voor 
een inbreuk strafbaar gesteld met een correctionele straf. Het feit dat 
artikel 85 Strafwetboek niet van toepassing is op de misdrijven bepaald 
in de artikelen 30 en 33 Wegverkeerswet, doet hieraan geen afbreuk.

Het middel dat in zijn beide onderdelen uitgaat van het tegendeel, 
faalt naar recht.

Derde middel

7. Het middel voert schending aan van artikel 21, vierde lid, Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering, de artikelen 418 en 420 Straf-
wetboek en de artikelen 1, 2, § 1, eerste lid, 22 en 24 WAM-wet 89 : voor 
de telastleggingen A (onopzettelijke slagen en verwondingen bij een 
verkeersongeval) en C (het in het verkeer brengen van een voertuig 
zonder geldige burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering) spreekt het 
bestreden vonnis telkens een politiestraf uit ; deze aldus gecontraventi-
onaliseerde misdrijven waren op het ogenblik van de uitspraak van het 
bestreden vonnis verjaard.

8. Met bevestiging van het beroepen vonnis past het bestreden vonnis 
artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering toe en veroordeelt 
het de verweerder II, eensdeels, voor de telastlegging A, anderdeels, 
voor de telastleggingen C en E samen, telkens onder meer tot een geld-
boete van 20 euro, vermeerderd met de opdeciemen. Aldus spreekt het 
bestreden vonnis voor die telastleggingen telkens een politiestraf uit.
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9. De aard van het misdrijf wordt bepaald door de uitgesproken straf. 
Hieruit volgt dat wanneer de rechter met toepassing van artikel 163 
Wetboek van Strafvordering beslist dat slechts een geldboete beneden 
het wettelijk minimum van de boete moet worden opgelegd, waarvan het 
door hem bepaalde bedrag meebrengt dat hij een politiestraf uitspreekt, 
het misdrijf waarvoor die straf wordt opgelegd een overtreding is.

10. Overeenkomstig artikel 21, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering, is de verjaringstermijn één jaar wanneer een wanbe-
drijf wordt omgezet in een overtreding.

11. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 21 juni 1985 betreffende 
de technische eisen, is de bijzondere verjaringstermijn van de strafvor-
dering voor de telastlegging E vijf jaar. Die verjaringstermijn blijft 
bestaan wanneer dat misdrijf is gecontraventionaliseerd. 

12. Ook al spreekt het bestreden vonnis voor de telastleggingen C en E 
samen, een politiestraf uit, is deze straf naar recht verantwoord wegens de 
telastlegging E welke op het ogenblik van de uitspraak niet verjaard was.

In zoverre is het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
13. Geen enkele wetsbepaling voorziet in een afwijkende of bijzondere 

verjaringstermijn voor het misdrijf bepaald in de artikelen 418 en 420 
Strafwetboek. Wanneer de rechter voor dat misdrijf overeenkomstig 
artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, een straf uitspreekt 
die een politiestraf is, dan is overeenkomstig artikel 21, vierde lid, Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering de verjaringstermijn van 
één jaar van toepassing.

14. Het feit van de telastlegging A situeert zich op 22 januari 2007. 
De laatste nuttige stuitingsdatum is de dagvaarding om voor de poli-
tierechtbank te verschijnen betekend op 27 oktober 2007. De verjaring 
was geschorst gedurende de buitengewone termijn van verzet, dit is van 
4 april 2008 tot 29 december 2009, datum vanaf welke de verjaringster-
mijn nog gedurende 206 dagen voortliep. Op de dag van de uitspraak 
van het bestreden vonnis, was de verjaring voor die telastlegging bijge-
volg ingetreden. Aldus is de beslissing over de strafvordering wegens de 
telastlegging A niet naar recht verantwoord.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering voor 
het overige

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het met betrekking tot de 

telastlegging A uitspraak doet over de tegen de verweerder II ingestelde 
strafvordering.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Verwerpt het cassatieberoep van de eiser I en het cassatieberoep van 
de eiser II voor het overige.

Veroordeelt de eiser I tot de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 
kosten van het cassatieberoep II ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 
Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, eerste 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Boxstaele (bij de balie te 
Oudenaarde).

N° 575
2o kamer — 30 oktober 2012

(P.12.0595.N)

caSSaTieBeroep. — STrafZaken. — afSTanD. — BurgerLijke rechTS-
vorDering. — aDvocaaT nieT houDer van BijZonDere voLmachT. — gevoLg.

Het Hof slaat geen acht op de afstand in zoverre deze gedaan wordt namens 
eisers in hun hoedanigheid van burgerlijke partij door een advocaat die geen 
advocaat bij het Hof van Cassatie is en geen houder is van een bijzondere 
volmacht ; dergelijke afstand staat immers gelijk met een afstand van rechts-
vordering  (1).

(D. e.a. T. S. e.a.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de correctionele rechtbank te Gent van 31 januari 2012.

De eisers doen afstand van hun cassatieberoep.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Afstand

Mr. Benoît de Clippele doet namens de eisers afstand van hun cassa-
tieberoep. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand in zoverre deze gedaan wordt 
namens de eisers in hun hoedanigheid van burgerlijke partij door een 
advocaat die geen advocaat bij het Hof van Cassatie is en geen houder is 
van een bijzondere volmacht.

  (1)  Zie R. DecLercq, Beginselen van Strafrechtspleging, vijfde herwerkte editie 2010, 
nr. 3945 ; S. van overBeke, Afstand van cassatieberoep in strafzaken, nrs. 108 e.v.
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Dergelijke afstand staat immers gelijk met een afstand van rechts-
vordering.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand in de hierboven vermelde mate.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer De Clippele (bij de balie te Gent).

N° 576
2o kamer — 30 oktober 2012

(P.12.0733.N)

DwangSom. — vorDering ToT BeTaLing van DwangSom. — geLDigheiDSDuur.

Eens een partij de veroordeling tot betaling van een dwangsom heeft gevor-
derd, blijft die vordering gelden gedurende de gehele rechtspleging, behou-
dens wijziging of verzaking ; de wijziging van de hoofdvordering heeft niet tot 
gevolg dat aan de vordering tot veroordeling tot betaling van een dwangsom, 
die strekt tot de uitvoering van de hoofdveroordeling, wordt verzaakt  (1). 
(Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek)

(D.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 16 maart 2012.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 1385bis Gerechtelijk 
Wetboek en artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 houdende alge-
mene bepalingen inzake milieubeleid : het arrest verbindt ten onrechte 
het opleggen van een dwangsom aan de uitgesproken herstelmaat-

  (1)  Cass. 16 nov. 1999, AR P.97.1655.N, AC 1999, nr. 608.
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regel ; de rechter kan enkel een dwangsom opleggen als die door een 
procespartij wordt gevorderd ; anders dan met de op de rechtszitting 
van 26 januari 2012 ingediende herstelvordering, vorderde het openbaar 
ministerie met de op 17 februari 2012 ingediende herstelvordering geen 
dwangsom ; die laatste gewijzigde herstelvordering is nochtans de enig 
geldende herstelvordering, zodat geen dwangsom kon worden opgelegd.

2. De rechter kan krachtens artikel 1385bis, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek op vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen 
tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat 
aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan.

Eens een partij de veroordeling tot betaling van een dwangsom heeft 
gevorderd, blijft die vordering gelden gedurende de gehele rechtspleging, 
behoudens wijziging of verzaking. De wijziging van de hoofdvordering 
heeft niet tot gevolg dat aan de vordering tot veroordeling tot betaling 
van een dwangsom, die strekt tot de uitvoering van de hoofdveroorde-
ling, wordt verzaakt.

3. Het openbaar ministerie heeft op de rechtszitting van 26 januari 
2012 een vordering ingediend strekkende tot veroordeling van de eiser 
tot herstel in de oorspronkelijke toestand van het leefmilieu door het 
bekostigen van een wettig kweek- of herstelprogramma van elf buizerds 
en een havik met het oog op het terug in de natuur vrijlaten van deze 
vogels binnen de termijn van drie jaar na het in kracht van gewijsde 
treden van het arrest en dit onder verbeurte van een dwangsom van 100 
euro per dag vertraging na het verstrijken van deze termijn.

Op de rechtszitting van 17 februari 2002 heeft het openbaar minis-
terie een gewijzigde vordering ingediend strekkende tot veroordeling 
van de eiser tot de ondersteuning van het herstel van de populaties 
van bepaalde roofvogels in het leefmilieu door het bekostigen van een 
herstelprogramma van overheidswege georganiseerd of via een of meer-
dere erkende vogelopvangcentra van in hoofdorde elf buizerds en een 
havik of in ondergeschikte orde eenzelfde aantal gelijkwaardige en 
andere roofvogels met het oog op het terug in de natuur vrijlaten van 
deze roofvogels, binnen de termijn van drie jaar na het in kracht van 
gewijsde treden van het arrest.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
het openbaar ministerie heeft verzaakt aan de in de herstelvordering van 
26 januari 2012 vervatte vordering tot veroordeling tot het betalen van 
een dwangsom. De appelrechters konden dan ook de eiser veroordelen 
tot de betaling van een dwangsom ter voldoening van de herstelmaat-
regel zoals opgenomen in de op 17 februari 2012 ingediende vordering.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 577
2o kamer — 30 oktober 2012

(P.12.0797.N)

STraf. — SamenLoop. — meerDaaDSe. — herLeiDing van De hoofD- en Bijko-
menDe STraffen. — grenS.

Uit artikel 60 Strafwetboek volgt dat de rechter, indien hij voor meerdere 
wanbedrijven onderscheiden straffen oplegt, hij in voorkomend geval 
de hoofd- en bijkomende straffen moet herleiden tot het dubbele van het 
maximum dat is bepaald voor het wanbedrijf waarop de zwaarste straf is 
gesteld, behoudens in geval de wet anders bepaalt  (1).

(v.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis nr. 624 in hoger beroep 
van de correctionele rechtbank te Brugge van 9 maart 2012. 

De eiser voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling 

— artikel 60 Strafwetboek ;
— artikel 69bis Wegverkeerswet.
1. Artikel 60 Strafwetboek bepaalt dat bij samenloop van verscheidene 

wanbedrijven alle straffen worden opgelegd, zonder dat zij evenwel het 
dubbele van het maximum van de zwaarste straf mogen te boven gaan.

2. Uit die bepalingen volgt dat de rechter, indien hij voor meerdere 
wanbedrijven onderscheiden straffen oplegt, hij in voorkomend geval de 
hoofd- en bijkomende straffen moet herleiden tot het dubbele van het 
maximum dat is bepaald voor het wanbedrijf waarop de zwaarste straf is 
gesteld, behoudens in geval de wet anders bepaalt.

  (1)  Cass. 12 juni 2012, AR P.12.0573.N, AC 2012, nr. 380.
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3. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de telastleggingen :
— A en B tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden en een geld-

boete van 200 euro ;
— C tot een geldboete van 75 euro ;
— D tot een geldboete van 400 euro ; 
— E tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 

500 euro ;
— F, G en H tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden en een geld-

boete van 200 euro ;
— I tot een geldboete van 500 euro ;
— J tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 

500 euro ; 
— K tot een geldboete van 500 euro ; 
— L, M en N tot een geldboete van 100 euro ; 
— O tot een geldboete van 50 euro ; 
— P en Q tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maand en een geldboete 

van 200 euro ; 
— R en S tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 

500 euro ; 
— T en U tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 

200 euro ; 
— V en W tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 

500 euro ;
hetzij in het totaal 6 jaar hoofdgevangenisstraf en 4.425 euro geldboete. 
4. Het maximum van de zwaarste straf voor deze wanbedrijven wordt 

bepaald door het op de telastleggingen E, J, S en W toepasselijke 
artikel 48, 1o, Wegverkeerswet en bedraagt 1 jaar hoofdgevangenis-
straf en 2.000 euro. De appelrechters die de door hen voor de vermelde 
wanbedrijven uitgesproken hoofdgevangenisstraffen en geldboetes niet 
herleiden tot het dubbel van het maximum van 1 jaar hoofdgevangenis-
straf en 2.000 euro geldboete, schenden artikel 60 Strafwetboek. 

5. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de telastleggingen
— D tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 1 maand ; 
— E tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 1 maand ; 
— I tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 1 maand ; 
— J tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 1 maand ; 
— K tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 1 maand ; 
— L, M en N tot een vervangende vervallenverklaring van het recht 

tot het besturen van een motorvoertuig van 15 dagen ;
— R en S tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot 

het besturen van een motorvoertuig van 1 maand ; 
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— V en W : tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot 
het besturen van een motorvoertuig van 1 maand ; 

hetzij in het totaal voor 7 maanden en 15 dagen vervangende verval-
lenverklaringen van het recht tot het besturen van een motorvoertuig. 

6. Artikel 69bis Wegverkeerswet bepaalt het maximum van een vervan-
gend verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig op 1 
maand. De appelrechters die de voor deze in de Wegverkeerswet bepaalde 
wanbedrijven uitgesproken vervangende vervallen tot het recht van het 
besturen van een motorvoertuig niet herleiden tot het dubbel van het 
maximum van 1 maand, schenden artikel 60 Strafwetboek.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing voor het overige

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het totaal van de uitge-

sproken hoofdgevangenisstraffen en geldboetes de 2 jaar hoofdgevange-
nisstraf en 4.000 euro geldboete te boven gaat en in zoverre het totaal van 
de uitgesproken vervangende vervallen van het recht tot het besturen 
van een motorvoertuig de 2 maanden te boven gaat.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot vier vijfden van de kosten en laat de overige 

kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, eerste 
advocaat-generaal.

N° 578

2o kamer — 30 oktober 2012
(P.12.1194.N)

1o hoger Beroep. — STrafZaken (Douane en accijnZen inBegrepen). — 
rechTSpLeging in hoger Beroep. — vaSTSTeLLing van STaaT van weTTeLijke 
herhaLing. — gevoLg.

2o herhaLing. — vaSTSTeLLing van STaaT van weTTeLijke herhaLing. — 
rechTSmiDDeLen. — verZwaring van De ToeSTanD van De BekLaagDe.

1o en 2o De wettelijke herhaling betreft de persoonlijke toestand van de 
beklaagde die hem in een minder gunstige toestand brengt dan de beklaagde 
die voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd ; de staat van herhaling heeft 
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immers onder meer voor gevolg dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 
25, § 2, b, Wet Strafuitvoering, later in aanmerking komt voor een voorwaar-
delijke invrijheidstelling ; hieruit volgt dat wanneer de rechter in zijn beslis-
sing de staat van wettelijke herhaling niet vaststelt, die vaststelling in de 
procedure op de tegen die beslissing ingestelde rechtsmiddelen een verzwa-
ring van zijn toestand inhoudt, indien dezelfde straf wordt uitgesproken  (1).

(B.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 30 mei 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 187 en 188 Wetboek 
van Strafvordering : het arrest oordeelt dat de eiser de feiten vanaf 
24 februari 2010 gepleegd heeft in staat van wettelijke herhaling ; aldus 
verzwaart het arrest eisers toestand, wat het niet vermag te doen daar 
het openbaar ministerie tegen het vonnis bij verstek van 14 februari 2011 
geen hoger beroep heeft ingesteld en eisers toestand op het door hem 
ingestelde rechtsmiddel niet kan worden verzwaard.

2. De wettelijke herhaling betreft de persoonlijke toestand van de 
beklaagde die hem in een minder gunstige toestand brengt dan de 
beklaagde die voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd. De staat van 
herhaling heeft immers onder meer voor gevolg dat de veroordeelde 
overeenkomstig artikel 25, § 2, b, Wet Strafuitvoering, later in aanmer-
king komt voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

3. Hieruit volgt dat wanneer de rechter in zijn beslissing de staat van 
wettelijke herhaling niet vaststelt, die vaststelling in de procedure op 

  (1) Het O.M. wees in zijn conclusie op het feit dat de rechtspraak van het Hof over de 
vraag of het vaststellen van de staat van wettelijke herhaling door de strafrechter kan 
worden beschouwd als een verzwaring van de toestand van de beklaagde, op dat punt 
niet eenduidig is. Volgens sommige arresten (Cass. 30 juni 2004, AR P.04.0784.F, AC 2004, 
nr. 367 ; Cass. 17 sept. 2008, AR P.08.1242.F, AC 2008, nr. 482) is er strafverzwaring, volgens 
andere niet (Cass. 12 mei 1998, AR P.98.0485.N, AC 1998, nr. 246). Het O.M. meende dat, 
wanneer zoals te dezen, op verzet en/of in hoger beroep dezelfde straf wordt opgelegd 
als deze uitgesproken bij verstek en/of in eerste aanleg, de vaststelling van de staat 
van wettelijke herhaling door het vonnisgerecht geen strafverzwaring uitmaakt. De 
gevolgen van de staat van wettelijke herhaling voor wat de strafuitvoering betreft, 
vloeien voort uit de wet.
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de tegen die beslissing ingestelde rechtsmiddelen een verzwaring van 
zijn toestand inhoudt, indien dezelfde straf wordt uitgesproken.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de eiser bij vonnis bij verstek van 14 februari 2011 wegens de hem ten 

laste gelegde feiten tot straf werd veroordeeld zonder dat werd vastge-
steld dat hij die feiten gepleegd heeft in staat van wettelijke herhaling ;

— het openbaar ministerie tegen dat verstekvonnis geen hoger beroep 
heeft ingesteld.

5. Op het verzet en, vervolgens, het hoger beroep van de eiser kon het 
arrest bijgevolg de toestand van de eiser niet verzwaren.

6. Het arrest stelt vast dat de eiser de feiten vanaf 24 februari 2010 
gepleegd heeft in staat van wettelijke herhaling en bevestigt de eerder 
uitgesproken straf. Aldus verzwaart het arrest eisers toestand en is de 
beslissing niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Overige middelen

7. De middelen kunnen niet leiden tot ruimere cassatie noch tot 
cassatie zonder verwijzing en behoeven bijgevolg geen antwoord.

Omvang van de cassatie

8. De onwettigheid van de beslissing over de wettelijke herhaling tast 
de wettigheid van de beslissing over de schuld niet aan.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering voor 
het overige

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het vaststelt dat de eiser 

de feiten vanaf 24 februari 2010 gepleegd heeft in staat van wettelijke 
herhaling en de eiser tot straf, een bijdrage aan het Slachtofferfonds en 
tot kosten veroordeelt.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten en laat de overige 

kosten ten laste van de Staat. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer De Swaef, eerste 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Dayez en de heer de Béco (bij 
de balie te Brussel).
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N° 579

2o kamer — 30 oktober 2012
(P.12.1602.N)

STrafuiTvoering. — herroeping van De voorwaarDeLijke invrijheiDSTeL-
Ling. — geDeeLTe van De vrijheiDSSTraf DaT nog moeT worDen onDergaan. 
— BeoorDeLing Door De STrafuiTvoeringSrechTBank.

De strafuitvoeringsrechtbank beoordeelt in feite, mitsdien onaantastbaar, 
het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet ondergaan 
rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en 
met de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te 
respecteren die hem waren opgelegd  (1). (Art. 68, § 5, Wet Strafuitvoering)

(v.)

arreST.

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Antwerpen van 17 september 2012.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof 

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

Derde middel

5. Het middel voert schending van artikel 149 Grondwet en artikel 68, 
§ 5, Wet Strafuitvoering : het vonnis concretiseert niet welke elementen 
het in acht neemt om vast te stellen dat de proeftijd goed verlopen is 
gedurende 161 dagen ; het licht niet toe vanaf wanneer de proeftijd niet 
goed is verlopen en op welke wijze het rekening houdt met de inspan-
ningen die de eiser deed om de voorwaarden te respecteren ; het is de 
eiser een raadsel hoe de strafuitvoeringsrechtbank komt aan deze 
termijn ; het vonnis is bijgevolg niet met redenen omkleed, zoals vereist 
door artikel 149 Grondwet.

6. De strafuitvoeringsrechtbank beoordeelt in feite, mitsdien onaan-
tastbaar, het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog 
moet ondergaan rekening houdend met de periode van de proeftijd die 
goed is verlopen en met de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd 
om de voorwaarden te respecteren die hem waren opgelegd.

7. Het middel dat een motiveringsgebrek aanvoert, komt in werkelijk-
heid op tegen deze onaantastbare beoordeling door de strafuitvoerings-
rechtbank en is bijgevolg niet ontvankelijk.

  (1) Zie Cass. 13 mei 2008, AR P.08.0608.N, AC 2008, nr. 290.

ARREST-2012-10.indb   2376 27/06/13   16:48



N° 580 - 31.10.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 2377

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

30 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Thiebaut (bij 
de balie te Mechelen).

N° 580

2o kamer — 31 oktober 2012
(P.12.0790.F)

1o aanSprakeLijkheiD BuiTen overeenkomST. — SchaDe. — 
maTerieLe SchaDe. eLemenTen en grooTTe. — DooDSLag. — eigen SchaDe van 
De overLevenDe ouDer. — minDerjarig kinD. — nooDZaak om aLLeen in Te 
STaan voor De koSTen van onDerhouD en opvoeDing van heT gemeenSchappe-
Lijk minDerjarig kinD. 

2o vorDering in rechTe. — parTij. — Begrip.

3o BurgerLijke rechTSvorDering. — STrafZaken. — BurgerLijke 
parTij in eigen naam en in De hoeDanigheiD van verTegenwoorDiger van een 
DerDe. — in heT ongeLijk geSTeLDe parTij. — rechTSpLegingSvergoeDing. — 
veroorDeLing. — BeDrag.

4o gerechTSkoSTen. — STrafZaken. — aLgemeen. — BurgerLijke 
parTij in eigen naam en in De hoeDanigheiD van verTegenwoorDiger van een 
DerDe. — in heT ongeLijk geSTeLDe parTij. — rechTSpLegingSvergoeDing. — 
veroorDeLing. — BeDrag.

5o gerechTSkoSTen. — STrafZaken. — aLgemeen. — rechTSpLegingS-
vergoeDing. — minimum. — TweeDeLijnS juriDiSche BijSTanD. — rechTSBij-
STanD. — ToepaSBaarheiD.

6o rechTSBijSTanD. — STrafZaken. — rechTSpLegingSvergoeDing. — 
minimum. — ToepaSBaarheiD.

1o De eigen schade van de overlevende ouder kan bestaan in de noodzaak om 
voortaan alleen de financiële last te dragen van het onderhoud en de opvoe-
ding van het minderjarige kind dat hij uit zijn huwelijk met de overleden 
ouder heeft  (1). (Artt. 1382 en 1383, BW)

  (1) Zie Cass. 23 maart 2005, AR P.04.1554.F, AC 2005, nr. 183.
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2o Elke actieve of passieve persoon in het geding is partij in de zaak, onge-
acht de hoedanigheid waarin hij tussenkomt, met andere woorden krach-
tens welke hij de rechtsvordering instelt, zich daartegen verdedigt of op een 
andere wijze daarin tussenkomt  (1).

3o en 4o Het feit dat een burgerlijke partij zich zowel in eigen naam als in de 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van een derde, burgerlijke partij stelt, 
rechtvaardigt niet dat de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld wordt tot 
betaling van het dubbele van het in artikel 1022, vijfde lid, van het Gerech-
telijk Wetboek bepaalde maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding. 
(Art. 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek)

5o en 6o De tweedelijns juridische bijstand, als bepaald bij de artikelen 508/1 en 
volgende van het Gerechtelijk wetboek, is niet hetzelfde als rechtsbijstand, 
die geregeld wordt door de artikelen 664 en volgende ; de afwijkende regeling 
van artikel 1022, vierde lid, van het voormelde wetboek, is niet van toepas-
sing op de in het ongelijk gestelde partij die enkel rechtsbijstand geniet  (2). 
(Artt. 508/1 e.v., 664 en 1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(w. T. c.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met nummer 23 van het 
repertorium van het hof van assisen van de provincie Henegouwen van 
22 maart 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

Het arrest wijst de vordering af van de eiseres tot vergoeding van de 
materiële schade die zij voorhoudt persoonlijk te hebben geleden door 
het wegvallen van de bijdrage van de overledene in de kosten van onder-
houd en opvoeding van hun gemeenschappelijk kind. 

Het hof van assisen heeft die vordering afgewezen met de reden dat 
het verlies van het voordeel van die bijdrage in het levensonderhoud 
een eigen schade van het minderjarige kind was, wat erop neerkomt te 
beslissen dat dit verlies geen eigen schade van de moeder kan zijn.

De eigen schade van de overlevende ouder kan evenwel ook bestaan 
in de noodzaak om voortaan alleen de financiële last te dragen van het 

  (1)  A. feTTweiS, Manuel de procédure civile, 2e uitg., Fac.Dr.L., 1987, p. 48, nr. 36, en 
p. 57, nr. 53.

  (2)  Zie Cass. 10 nov. 2011, AR C.11.0456.N, AC 2011, nr. 616.
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onderhoud en de opvoeding van het minderjarige kind dat hij uit zijn 
huwelijk met de overleden ouder heeft.

Door het tegendeel te beslissen schendt het hof van assisen, dat niet 
heeft vastgesteld dat een derde de bijdrage van de overledene op zich zou 
hebben genomen, de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Dit onderdeel is gegrond.
Er is geen grond om het tweede, derde en vierde middel, of het eerste 

middel voor het overige, die niet tot een ruimere vernietiging kunnen 
leiden, te onderzoeken.

Vijfde middel

Elke actieve of passieve persoon in het geding is partij in de zaak, 
ongeacht de hoedanigheid waarin hij tussenkomt, met andere woorden 
krachtens welke hij de rechtsvordering instelt, zich daartegen verdedigt 
of op een andere wijze daarin tussenkomt.

Het feit dat een burgerlijke partij zich zowel in eigen naam als in de 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van een derde burgerlijke partij 
stelt, rechtvaardigt niet dat de in het ongelijk gestelde partij veroor-
deeld wordt tot betaling van het dubbele van het in artikel 1022, vijfde 
lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalde maximumbedrag van de rechtsple-
gingsvergoeding.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Zesde middel

Betreffende de toepassing van artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk 
Wetboek stelt het arrest vast dat de verweerder “rechtshulp” geniet, 
wat begrepen moet worden als “tweedelijns juridische bijstand”, wat de 
eiseres ook toegeeft.

In zoverre het middel die beoordeling van het hof van assisen betwist, 
vereist het een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

De tweedelijns juridische bijstand, zoals bepaald bij de artikelen 508/1 
en volgende van het voormelde wetboek, is trouwens niet hetzelfde als 
de rechtsbijstand, die geregeld wordt door de artikelen 664 en volgende.

Met bovenstaande vaststelling en zonder dat in de conclusie een kenne-
lijk onredelijke toestand wordt aangevoerd, omkleedt het arrest zijn 
beslissing om de rechtsplegingsvergoeding op het minimumbedrag vast 
te stellen, regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

materiële schade die de burgerlijke partij heeft aangevoerd, haar vorde-
ring afwijst.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt de eiseres tot vier vijfde van de kosten van haar cassatie-
beroep en de verweerder tot het overige vijfde.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Namen.

31 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Bernes (bij de balie te Namen) en de heer Vansiliette (bij de balie 
te Brussel).

N° 581

2o kamer — 31 oktober 2012
(P.12.0862.F)

1o vonniSSen en arreSTen. — STrafZaken. — aLLerLei. — verBeTe-
ring. — Begrip.

2o veroorDeLing meT uiTSTeL en opSchorTing van De veroor-
DeLing. — gewoon uiTSTeL. — Duur. — verpLichTing om De Termijn van 
heT uiTSTeL Te preciSeren.

1o Een onwettigheid die tot vernietiging kan leiden, is geen verschrijving 
die door de feitenrechter kan worden verbeterd. (Art. 794, Gerechtelijk 
Wetboek)

2o Een veroordeling met uitstel is onwettig wanneer de beslissing de duur van 
het uitstel niet preciseert  (1). (Art. 8, § 1, Probatiewet)

(w.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Namen van 17 april 2012.

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

ii. feiTen

Bij vonnis van 15 november 2011 heeft de correctionele rechtbank te 
Namen de eiser, wegens onopzettelijke slagen en verwondingen naar 
aanleiding van een verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk toedoen te 
wijten is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met 
drie jaar uitstel, tot een geldboete van vijfhonderd euro zonder uitstel, 
en tot een verval van het recht tot het besturen van een motorrijtuig 

  (1) Zie Cass. 16 feb. 2005, AR P.04.1658.F, AC 2005, nr. 96.
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voor een duur van twaalf maanden, waarvan de helft met uitstel, wat 
neerkomt op zes maanden.

Op 16 februari 2012 heeft de procureur des Konings de eiser een dagvaar-
ding doen betekenen om voor de rechtbank te verschijnen ter verbete-
ring van het voormelde vonnis, in zoverre het nalaat de duur te bepalen 
van het gedeeltelijke uitstel dat voor het verval is toegekend.

De rechtbank, die verklaart uitspraak te doen in hoger beroep en met 
eenparigheid van stemmen, zegt dat zij het vonnis van 15 november 2011 
verbetert met de vermelding dat voor de helft van het verval dat de 
eiser is opgelegd, drie jaar uitstel wordt verleend, wat neerkomt op zes 
maanden. 

iii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 794 Gerechtelijk Wetboek

Krachtens artikel 794 Gerechtelijk Wetboek heeft de rechter het recht 
de verschrijvingen te verbeteren die in zijn eerdere beslissing voor-
komen, zonder dat hij evenwel datgene wat werkelijk werd beslist mag 
wijzigen of aanvullen of daaraan een bepaling mag toevoegen die vereist 
is voor de wettigheid van datgene wat werd beslist.

Een veroordeling met uitstel is onwettig wanneer de beslissing de duur 
van het uitstel niet preciseert.

Aangezien die onwettigheid tot vernietiging kan leiden, is zij geen 
verschrijving die door de feitenrechter kan worden verbeterd.

De correctionele rechtbank, die de duur van het toegekende uitstel 
vaststelt met toepassing van artikel 41 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, en artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 betref-
fende de opschorting, het uitstel en de probatie, voegt aan haar eerder 
vonnis een beslissing toe die er niet in voorkwam en schendt aldus de in 
het middel bedoelde wetsbepaling.

Aangezien het in de vordering tot verbetering aangeklaagde verzuim 
niet verbeterd kan worden in het kader van de daartoe gebruikte proce-
dure, wordt er vernietigd zonder verwijzing.

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.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

31 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal.
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N° 582

2o kamer — 31 oktober 2012
(P.12.0882.F)

BeroepSgeheim. — meDiSch geheim. — SchenDing. — Begrip.

Hoewel de geneesheer verplicht is om, tenzij daarvoor een rechtvaardigings-
grond bestaat, te zwijgen over het misdrijf dat zijn patiënt heeft gepleegd 
en dat hij bij diens verzorging heeft ontdekt, is het hem niet verboden om 
het gerecht in te lichten over feiten waarvan zijn patiënt het slachtoffer is 
geworden  (1). (Art. 458, Strafwetboek)

(o. T. m.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 16 april 2012.

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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

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

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

Tweede middel

De eiser heeft voor het hof van beroep niet geconcludeerd dat het 
proces-verbaal van het onderhoud dat één van de speurders met de behan-
delende geneesheer van het slachtoffer heeft gehad, uit het dossier zou 
worden verwijderd. Hij heeft evenmin verzocht dat het medisch verslag 
van de gynaecoloog van de klaagster, dat door haar ouders aan de fede-
rale gerechtelijke politie is overhandigd, uit het dossier zou worden 
verwijderd.

In zoverre het middel aanvoert dat het hof van beroep de aanwezig-
heid van die stukken in het dossier niet kon toestaan zonder artikel 458 
Strafwetboek te schenden, wordt dit voor het eerst voor het Hof aange-
voerd en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Hoewel de geneesheer verplicht is om, tenzij daarvoor een rechtvaardi-
gingsgrond bestaat, te zwijgen over het misdrijf dat zijn patiënte heeft 

  (1)  Zie Cass. 9 feb. 1988, AR P.12.0570, AC 1988, nr. 346 ; Cass. 22 mei 2012, AR P.11.1936.N, 
AC 2012, nr. 323, met concl. eerste adv.-gen. De Swaef, AC 2012, nr. 323 ; A. De nauw, “Les 
règles d’exclusion relatives à la preuve en procédure pénale belge”, RDPC, 1990, p. 706 ; 
ryckmanS en meerT, Secret médical, 2e uitg., p. 137-138.
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gepleegd en dat hij bij haar behandeling heeft ontdekt, is het hem niet 
verboden om het gerecht in te lichten over de feiten waarvan zijn pati-
ente het slachtoffer is geworden.

Door, met overneming van de redenen van het beroepen vonnis, 
melding te maken van het medisch verslag van de gynaecoloog van het 
slachtoffer, steunen de appelrechters hun beslissing niet op een bewijs 
dat met schending van het beroepsgeheim is verkregen.

In zoverre kan het middel 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 op de 
burgerlijke rechtsvordering

De eiser voert geen bijzonder middel aan

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

31 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat generaal. — Advocaten : de heer Lambert (bij de balie te 
Verviers) en de heer Van Den Broeck (bij de balie te Brussel).

N° 583
2o kamer — 31 oktober 2012

(P.12.0934.F)

gerechTSkoSTen. — STrafZaken. — proceDure voor De feiTenrechTer. 
— rechTSpLegingSvergoeDing. — rechTSpLegingSvergoeDing verSchuLDigD 
aan verSchiLLenDe parTijen. — Berekening en verDeLing van De rechTSpLe-
gingSvergoeDing. — vermenigvuLDiging meT Twee.

Wanneer één en dezelfde in het ongelijk gestelde partij een rechtsplegings-
vergoeding verschuldigd is aan verschillende partijen, moet de rechter het 
hoogste bedrag bepalen dat elke schuldeiser naar recht kan eisen, het hoogste 
bedrag uit de aldus opgemaakte lijst met twee vermenigvuldigen en vervol-
gens het product van die vermenigvuldiging tussen de schuldeisers verdelen ; 
het bedrag dat, vóór verdeling, met twee moet worden vermenigvuldigd, is 
niet het basisbedrag van de vergoeding maar wel degelijk het maximum-
bedrag  (1). (Art. 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. B. e.a.)

  (1)  Zie Cass. 9 nov. 2011, AR P.11.0886.F, AC 2011, nr. 606, met concl. adv.-gen. Vander-
meersch, JT 2011, p. 797.
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arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 april 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Het arrest veroordeelt de eiser, de enige in het ongelijk gestelde 
partij, om ieder van de acht verweerders een rechtsplegingsvergoeding 
te betalen gelijk aan het basisbedrag dat voor niet in geld waardeer-
bare zaken is bepaald, met name 1.200 euro voor de rechtspleging voor de 
raadkamer en 1.320 euro voor de rechtspleging voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling, rekening houdend met de koppeling aan het index-
cijfer van de consumptieprijzen.

Het middel voert aan dat die beslissing, door de vergoeding met het 
aantal schuldeisers te vermenigvuldigen, artikel 1022, vijfde lid, Gerech-
telijk Wetboek schendt.

Krachtens de aangevoerde wetsbepaling moet de rechter, wanneer één 
en dezelfde in het ongelijk gestelde partij een rechtsplegingsvergoeding 
verschuldigd is aan verschillende partijen, het hoogste bedrag bepalen 
dat elke schuldeiser naar recht kan eisen, moet hij het hoogste bedrag 
uit de aldus opgemaakte lijst met twee vermenigvuldigen en vervolgens 
het product van die vermenigvuldiging tussen de schuldeisers verdelen.

De eiser leidt daaruit af dat hij in eerste aanleg slechts kon worden 
veroordeeld tot één enkele vergoeding van 2.400 euro, die onder de acht 
verweerders dient te worden verdeeld, en, in hoger beroep, tot één enkele 
vergoeding van 2.640 euro, die op dezelfde wijze diende te worden verdeeld.

Het middel verliest uit het oog dat het bedrag dat met twee moet 
worden vermenigvuldigd alvorens te worden verdeeld, niet het basisbe-
drag van de vergoeding is maar wel degelijk het maximumbedrag.

Welnu, artikel 3 Tarief Rechtsplegingsvergoeding bepaalt dat voor de 
geschillen die, zoals te dezen, betrekking hebben op niet in geld waar-
deerbare zaken, het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 
10.000 euro bedraagt.

Daaruit volgt dat de eiser, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, 
ten aanzien van de verweerders niet kon worden veroordeeld tot het 
betalen van rechtsplegingsvergoedingen die samengeteld en niet-geïn-
dexeerd 20.000 euro zouden hebben overschreden.

Aangezien het totaalbedrag van de per aanleg toegekende geldsommen 
telkens lager ligt dan dit maximumbedrag, verantwoordt de kamer van 
inbeschuldigingstelling haar beslissing naar recht.

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

31 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Oosterbosch.

N° 584

2o kamer — 31 oktober 2012
(P.12.1369.F)

1o BewijS. — STrafZaken. — aLgemeen. — BekLaagDe. — vorDering ToT 
verwijDering uiT heT DoSSier van verhoren ZonDer BijSTanD van een aDvo-
caaT. — BeTwiSTing van De BewijSwaarDering. — Begrip.

2o BewijS. — STrafZaken. — aLgemeen. — kamer van inBeSchuLDiging-
STeLLing. — BeTwiSTing BeTreffenDe De BewijSverkrijging. — afwijZing. — 
feiTenrechTer. — herhaLing van De BeTwiSTing. — onTvankeLijkheiD.

3o rechTBanken. — STrafZaken. — STrafvorDering. — BeTwiSTing 
BeTreffenDe De BewijSverkrijging. — kamer van inBeSchuLDigingSTeLLing. 
— afwijZing. — feiTenrechTer. — herhaLing van De BeTwiSTing. — onTvan-
keLijkheiD.

1o De beklaagde die de verwijdering van twee verhoren uit het dossier vordert 
omdat hij tijdens die verhoren niet werd bijgestaan door een advocaat, 
betwist de bewijswaardering niet, dat wil zeggen het vermogen van de aldus 
vergaarde gegevens om de rechter te overtuigen van de waarheid van een 
feit ; die beklaagde heeft met dat verweer, dat gegrond is op een schending 
van artikel 6.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, slechts een onregelmatigheid of grond 
van nietigheid opgeworpen, met gevolgen voor een daad van het onderzoek 
of voor de bewijsverkrijging.

2o en 3o De betwisting betreffende de formele geldigheid van een onderzoeks-
handeling of van een bewijsverkrijging, die door de kamer van inbeschul-
digingstelling is afgewezen, kan niet opnieuw voor de feitenrechter worden 
aangevoerd  (1). (Art. 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering)

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

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 29 juni 2012.

  (1)  Zie Cass. 6 dec. 2006, AR P.06.1300.F, AC 2006, nr. 626.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

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

Eerste middel

De eiser die de verwijdering van twee verhoren uit het dossier vordert 
omdat hij tijdens die verhoren niet werd bijgestaan door een advocaat, 
betwist de bewijswaardering niet, dat wil zeggen het vermogen van de 
aldus vergaarde gegevens om de rechter te overtuigen van de waarheid 
van een feit. De eiser heeft met het voormelde verweer, dat gegrond is 
op de schending van artikel 6.3 EVRM, slechts een onregelmatigheid of 
nietigheid opgeworpen die een daad van het onderzoek of de bewijsver-
krijging aantasten.

Indien het debat alleen betrekking zou hebben gehad op het geloof dat 
moet worden gehecht aan de verklaringen die hij tijdens de verzekerde 
bewaring zonder bijstand van een advocaat heeft afgelegd, had de eiser 
nooit gevorderd dat die stukken uit het dossier zouden worden verwij-
derd, omdat de ontoereikendheid van een bewijs niet rechtvaardigt dat 
het uit het dossier wordt verwijderd, maar tot de beslissing leidt om er 
geen gegeven ten laste van te maken.

De appelrechters schenden bijgevolg artikel 235bis, § 5, Wetboek van 
Strafvordering niet wanneer zij beslissen dat de in het middel bedoelde 
betwisting betreffende de formele geldigheid van de bekritiseerde akten 
die door de kamer van inbeschuldigingstelling is afgewezen, niet opnieuw 
voor het Hof kon worden aangevoerd.

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

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

31 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Nève (bij de balie te Luik).
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N° 585

2o kamer — 31 oktober 2012
(P.12.1686.F)

1o voorLopige hechTeniS. — hanDhaving. — kamer van inBeSchuLDi-
gingSTeLLing. — openBaar miniSTerie. — vorDering ToT aanvuLLing van De 
TeLaSTLegging meT een verZwarenDe omSTanDigheiD. — arreST. — BeSLiSSing 
Die De nieuwe kwaLificaTie overneemT. — verZuim om De weTSBepaLing Te 
vermeLDen Die De verZwarenDe omSTanDigheiD STrafBaar STeLT. — gevoLg.

2o onDerZoekSgerechTen. — kamer van inBeSchuLDigingSTeLLing. — 
voorLopige hechTeniS. — openBaar miniSTerie. — vorDering ToT aanvuLLing 
van De TeLaSTLegging meT een verZwarenDe omSTanDigheiD. — arreST. — 
BeSLiSSing Die De nieuwe kwaLificaTie overneemT. — verZuim om De weTSBe-
paLing Te vermeLDen Die De verZwarenDe omSTanDigheiD STrafBaar STeLT. 
— gevoLg.

3o voorLopige hechTeniS. — hanDhaving. — nieuw gegeven. — 
herkwaLificaTie. — onDerZoekSgerechTen. — verpLichTing. 

4o onDerZoekSgerechTen. — voorLopige hechTeniS. — nieuw gegeven. 
— herkwaLificaTie. — verpLichTing.

5o voorLopige hechTeniS. — hanDhaving. — BeSLiSSing. — moTive-
ring. — rechT van verDeDiging. — omSTanDigheDen eigen aan De perSoon-
LijkheiD van De inverDenkinggeSTeLDe. — Begrip.

6o rechT van verDeDiging. — STrafZaken. — voorLopige hechTeniS. 
— hanDhaving. — BeSLiSSing. — moTivering. — omSTanDigheDen eigen aan De 
perSoonLijkheiD van De inverDenkinggeSTeLDe. — Begrip.

1o en 2o De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling om de nieuwe 
kwalificatie van de feiten over te nemen die de vervolgende partij heeft voor-
gesteld, door ze met een verzwarende omstandigheid aan te vullen, is niet in 
strijd met het verzuim te verwijzen naar de wetsbepaling waarin de verzwa-
rende omstandigheid waarmee de telastlegging dient te worden aangevuld, 
strafbaar wordt gesteld. (Artt. 16, §§ 1 en 5, 21 tot 23, en 30, Wet Voorlo-
pige Hechtenis)

3o en 4o Wanneer het gerechtelijk onderzoek een nieuw gegeven aan het 
licht brengt waardoor het feit anders kan worden omschreven, kan en moet 
het onderzoeksgerecht de kwalificatie wijzigen ; het moet de werkelijkheid 
immers zo dicht mogelijk benaderen, aangezien de wet ertoe strekt stereo-
tiepe motiveringen te vermijden. (Art. 23, 3o, Wet Voorlopige Hechtenis)

5o en 6o Aangezien het onderzoeksgerecht de inverdenkinggestelde, wiens 
hechtenis het handhaaft, geen enkele straf oplegt, kan de vermelding dat 
de inverdenkinggesteld de ernst van de feiten zoveel mogelijk heeft gemini-
maliseerd toen hij door de Procureur des Konings en de onderzoeksrechter 
werd verhoord, waarbij hij het slachtoffer zelfs verantwoordelijk heeft 
gesteld voor de feiten, niet worden beschouwd als een bestraffing van zijn 
verweer en komt zij in het arrest alleen voor als een omstandigheid die eigen 
is aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde en die de handhaving 

ARREST-2012-10.indb   2387 27/06/13   16:48



2388 ARRESTEN VAN CASSATIE 31.10.12 - N° 585

van de hechtenis volstrekt noodzakelijk maakt voor de openbare veiligheid. 
(Artt. 16, § 5, en 22, zevende lid, Wet Voorlopige Hechtenis)

(S.)

arreST (vertaling).

i. rechTSpLeging voor heT hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 oktober 2012.

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

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

ii. BeSLiSSing van heT hof

Beoordeling

Eerste middel

Uit de vaststellingen van de kamer van inbeschuldigingstelling blijkt 
dat tegen de eiser een bevel tot aanhouding is uitgevaardigd wegens 
eenvoudige slagen toegebracht aan zijn vriendin en dat het openbaar 
ministerie gevorderd heeft dat die telastlegging aangevuld zou worden 
met de omstandigheid dat de slagen of verwondingen een ziekte of onge-
schiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg hadden.

Het arrest vermeldt dat er ten aanzien van de eiser ernstige aanwij-
zingen van schuld bestaan betreffende de feiten waarvoor tegen hem een 
bevel tot aanhouding is uitgevaardigd, “die zijn aangevuld zoals hier-
boven gezegd”.

De kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt aldus de nieuwe 
kwalificatie die de vervolgende partij heeft voorgesteld. Die beslissing 
is niet in strijd met het verzuim om te verwijzen naar artikel 399, eerste 
lid, Strafwetboek, waarin de verzwarende omstandigheid waarmee de 
telastlegging aangevuld dient te worden, strafbaar wordt gesteld.

Het middel mist feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Derde onderdeel

De eiser stelt dat het niet aan de kamer van inbeschuldigingstelling 
staat om op definitieve en onherroepelijke wijze de juiste omschrijving 
van de feiten te bepalen.

Uit artikel 23, 3o, van de wet van 20 juli 1990 blijkt evenwel dat, wanneer 
het gerechtelijk onderzoek een nieuw gegeven aan het licht brengt waar-
door het feit anders kan worden omschreven, het onderzoeksgerecht 
de kwalificatie kan en moet wijzigen. Het onderzoeksgerecht moet de 
werkelijkheid immers zo dicht mogelijk benaderen, aangezien de wet 
stereotiepe motiveringen wil vermijden.
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Door te vermelden dat de deskundige, na een nieuw onderzoek van 
het slachtoffer, een nieuw verslag zal moeten indienen betreffende haar 
medische toestand en door te vermelden dat die termijn nodig is om de 
feiten correct te omschrijven, heeft de kamer van inbeschuldigingstel-
ling voldaan aan de voormelde wettelijke verplichting, zonder dat zij 
daarbij de prerogatieven van de feitenrechter heeft aangetast, aangezien 
laatstgenoemde niet gebonden is door haar beslissing.

Het arrest beslist dat de redelijke termijn niet overschreden is en wijst 
daarbij, zowel met eigen redenen als met overneming van de redenen 
van de vordering van het openbaar ministerie, op het feit dat het hier 
een bevel tot aanhouding betreft dat op 13 juni 2012 is uitgevaardigd 
wegens slagen, met de omstandigheid dat het slachtoffer de vriendin 
van de verdachte is, dat de telastlegging moet aangevuld worden met 
de omstandigheid dat het geweld een ziekte of ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid tot gevolg zou hebben gehad, dat het 
gerechtelijk onderzoek moet worden voortgezet om te bepalen of die 
ongeschiktheid al dan niet blijvend is, dat het gerechtelijk verleden van 
de inverdenkinggestelde, zijn agressieve reacties en het door het slacht-
offer opgelopen trauma wijzen op een neiging tot geweld die kan doen 
vrezen dat hij, indien hij in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of 
wanbedrijven zou plegen.

Met die overwegingen die antwoorden op de conclusie van de eiser, 
besluiten de appelrechters naar recht dat er een werkelijke vereiste 
van openbaar belang blijft bestaan die een afwijking op de regel van de 
eerbiediging van de vrijheid van de persoon rechtvaardigt.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Vierde middel

Het arrest wordt verweten dat het erop wijst dat de inverdenking-
gestelde de ernst van de feiten zoveel mogelijk heeft geminimaliseerd 
toen hij door de procureur des Konings en de onderzoeksrechter werd 
verhoord, waarbij hij zelfs het slachtoffer verantwoordelijk heeft gesteld 
voor de feiten.

Het onderzoeksgerecht legt de inverdenkinggestelde, wiens hechtenis 
het handhaaft, geen enkele straf op. De vermelding waarop kritiek 
wordt uitgeoefend kan bijgevolg niet worden beschouwd als een bestraf-
fing van zijn verweer. In het arrest komt zij alleen voor als een omstan-
digheid die eigen is aan de persoonlijkheid van de eiser en die, volgens 
de kamer van inbeschuldigingstelling, de handhaving van de hechtenis 
volstrekt noodzakelijk maakt voor de openbare veiligheid.

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,
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2390 ARRESTEN VAN CASSATIE 31.10.12 - N° 585

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

31 oktober 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Bruno (bij de balie te  Charleroi).
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Aanranding van eerbaarheid 
en verkrachting. — Aanran-
ding van de eerbaarheid 
met geweld of bedreiging. 
— Geweld of bedreiging. — 
Begrip.— Beoordeling. — 
Criteria. 2139

Aanranding van eerbaarheid en 
verkrachting. — Misdrijf van 
aanranding van de eerbaar-
heid. — Moreel bestanddeel. 
— Begrip. 2139

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Algemeen. 
— Fout. — Schade. — Oor-
zakelijk verband. — Onaan-
tastbare beoordeling door de 
feitenrechter. — Opdracht 
van het Hof. — Marginale 
toetsing. 2287

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Begrip.— Gevolg. 2195

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Contractbreuk. — Derde-
medeplichtigheid. — Gevolg. 
— Schade. — Aard. 2168

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Samenloop van 
aansprakelijkheden. — Con-
tractuele en buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid. — 
In de verhoudingen tussen 
een contractpartij en een 
derde. — Contractuele fout. 
— Voorwaarde. 2332

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Samenloop van 
aansprakelijkheden. — Con-
tractuele en buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid. — 
In de verhoudingen tussen 
een contractpartij en een 
derde. — Schade. — Voor-
waarde. 2332

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Al-
gemeen. — Contractbreuk. 

— Derde-medeplichtigheid. 
— Gevolg. — Aard. 2168

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Al-
gemeen. — Schadeverhin-
derend karakter van een 
contractuele, wettelijke of 
reglementaire verplichting. 
— Beoordeling. — Uitleg-
ging. 2287

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Al-
gemeen. — Schadeverhin-
derend karakter van een 
contractuele, wettelijke of 
reglementaire verplichting. 
— Criterium. 2287

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Ma-
teriele schade. elementen 
en grootte. — Doodslag. — 
Eigen schade van de overle-
vende ouder. — Minderjarig 
kind. — Noodzaak om alleen 
in te staan voor de kosten 
van onderhoud en opvoeding 
van het gemeenschappelijk 
minderjarig kind.  2377

Accountant. — Gerechtsdeskun-
dige. — Strafzaken. — Voor-
waarde om als deskundige te 
worden aangesteld. — Assis-
tenten en medewerkers van 
de deskundige. — Inschrijving 
op het tableau van het Insti-
tuut van de accountants. — 
Verplichting. 2308

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Andere wijzen van beëin-
diging. — Wijziging van de 
overeenkomst. — Wil om 
de overeenkomst te beëin-
digen. — Bewijs. — Bewijs-
last. 2249

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Willekeurig ontslag. — 
Begrip.— In aanmerking te 
nemen periode.  2257

Arts. — Ziekenhuis. — Zie-
kenhuisgeneesheer. — Af-

zetting. — Dringende reden. 
— Begrip. 2087

Auteursrecht. — Vergoeding 
voor het kopiëren voor ei-
gen gebruik. — Invoerders 
en intracommunautaire 
aankopers die noch exclu-
sief noch groothandelaar 
zijn. — Opeisbaarheid. — 
Voorwaarde. 2102

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Circulaire van een 
directeur-generaal in naam 
van de minister van Finan-
ciën. — Aard. — Advies van 
de afdeling wetgeving van de 
Raad van State. — Substan-
tieel vormvereiste. — Niet-
naleving. — Gevolg. 2105

Beroepsgeheim. — Medisch 
geheim. — Schending. — Be-
grip. 2382

Bescherming van de maatschap-
pij. — Hoge commissie. — Be-
slissing die het verzoek tot 
invrijheidstelling afwijst. — 
Cassatieberoep door raads-
man van de geïnterneerde. 
— Geldigheid. 2271

Bescherming van de maatschap-
pij. — Terbeschikkingstel-
ling van de regering. — Ter-
beschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
— Beslissing. — Tijdstip.— 
Geen beslissing vóór het 
verstrijken van de effectieve 
hoofdstraf. — Gevolg. 2274

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelingsvrij-
heid. — Bewijswaarde van 
regelmatig overgelegde ge-
gevens. — Verklaringen af-
gelegd door aankruising op 
voorgedrukt verhoorblad. 
— Ontkentenis door de ver-
dachte. — Verwerping door 
de rechter. — Grond. 2262

Bewijs. — Burgerlijke zaken. — 
Bekentenis. — Erfdienstbaar-

INHOUDSOPGAVE
(Pagina’s 2087 tot 2390)
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heid. — Niet-voortdurende 
erfdienstbaarheid. — Akte 
van erkenning. — Ontstente-
nis. — Gevolg. — Optreden 
van een partij. — Gelding als 
akte van erkenning. — Voor-
waarde. 2088

Bewijs. — Strafzaken. — Alge-
meen. — Beklaagde. — Vor-
dering tot verwijdering uit 
het dossier van verhoren 
zonder bijstand van een ad-
vocaat. — Betwisting van 
de bewijswaardering. — Be-
grip. 2385

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
gemeen. — Kamer van in-
beschuldigingstelling. — 
Betwisting betreffende de 
bewijsverkrijging. — Afwij-
zing. — Feitenrechter. — 
Herhaling van de betwisting. 
— Ontvankelijkheid. 2385

Bewijs. — Strafzaken. — Bewijs-
last. Beoordelingsvrijheid. 
— Bewijslast. — Artikel 1315 
B.W. — Toepassing. 2091

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelings-
vrijheid. — Bewijslast. 
— Artikel 870 Ger. W. — 
Toepassing. 2091

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Loyaliteit. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Recht van verdediging. — 
Inlichtingen uit een ander 
onderzoeksdossier dat niet 
gevoegd is. — Verplichting 
een volledig afschrift te voe-
gen van het dossier dat niet 
bij de rechter aanhangig is 
gemaakt. 2099

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Openbaar 
ministerie. — Loyaliteit. — 
Inlichtingen uit een ander 
onderzoeksdossier dat niet 
gevoegd is - Openbaar mi-
nisterie maakt de keuze van 
de stukken uit het afzonder-
lijk dossier. — Vermoeden 
van loyaliteit. 2100

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Openbaar 
ministerie. — Loyaliteit. — 
Inlichtingen uit een ander 

onderzoeksdossier dat niet 
gevoegd is. — Voeging van 
de relevante stukken uit dat 
ander dossier - Waarborg 
dat alle relevante stukken 
gevoegd zijn. — Geen waar-
borg. — Gevolg. 2100

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Recht op een 
eerlijke behandeling van de 
zaak. — Beoordeling. — On-
regelmatig verkregen be-
wijs. — Invloed. 2096

Bewijs. — Strafzaken. — Ver-
moedens. — Elementen ei-
gen aan de persoon van de 
beklaagde. — Stilzwijgen of 
onbevredigende verklaringen 
van de beklaagde. — Over-
weldigende bezwaren. — Fei-
telijke vermoedens. 2094

Burgerlijke rechtsvordering. — 
Strafzaken. — Burgerlijke 
partij in eigen naam en in 
de hoedanigheid van verte-
genwoordiger van een derde. 
— In het ongelijk gestelde 
partij. — Rechtsplegings-
vergoeding. — Veroordeling. 
— Bedrag. 2377

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Allerlei. — Straf-
zaken. — Geweld of bedrei-
ging in de zin van de artike-
len 373 en 483 Strafwetboek 
- Door de beklaagde uitge-
voerde handelingen of uitge-
sproken woorden. — Onaan-
tastbare beoordeling door 
de rechter. — Marginale 
toetsing. — Grens. 2139

Cassatie. — Vernietiging. 
omvang. — Algemeen. — 
Rechter op verwijzing. — 
Aanhangigmaking. — Vast-
stelling. — Bevoegdheid. 
— Toezicht. 2156

Cassatie. — Vernietiging. om-
vang. — Burgerlijke zaken. 
— Grenzen. — Middel. — 
Draagwijdte. 2156

Cassatie. — Vernietiging. om-
vang. — Burgerlijke zaken. 
— Verwijzing. — Uitwerkin-
gen. 2156

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Afstand. — Burgerlijke 

rechtsvordering. — Advocaat 
niet houder van bijzondere 
volmacht. — Gevolg. 2368

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. — 
Strafvordering. — Eindbe-
slissing. — Begrip. 2311

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. — 
Strafvordering. — Geschil 
inzake bevoegdheid. — Be-
grip. 2311

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Ge-
schil inzake bevoegdheid. 
— Kamer van inbeschul-
digingstelling. — Verzoek 
tot afgifte van een afschrift 
van een overtuigingsstuk. 
— Rechtscollege verklaart 
zich niet-bevoegd om een 
handeling te verrichten die 
tot de prerogatieven van het 
O.M. behoort. — Beslissing 
inzake bevoegdheid. 2311

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Beslis-
sing inzake bevoegdheid. — 
Begrip. 2311

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Eindbe-
slissing. — Begrip. 2311

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Verzoek tot af-
gifte van een afschrift van 
een overtuigingsstuk. — 
Rechtscollege verklaart 
zich niet-bevoegd om een 
handeling te verrichten die 
tot de prerogatieven van 

ARREST-2012-10.indb   336 27/06/13   16:48



het openbaar ministerie be-
hoort. — Beslissing inzake 
bevoegdheid. 2311

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm en ter-
mijn van betekening en-of 
neerlegging. — Voor verzet 
vatbare verstekbeslissing. — 
Betekening door een andere 
partij dan de eiser. — Ver-
plichting van de eiser. 2286

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm en ter-
mijn van betekening en-of 
neerlegging. — Voor verzet 
vatbare verstekbeslissing. — 
Betekening door een andere 
partij dan de eiser. — Ver-
zuim de stukken van beteke-
ning aan het dossier te voe-
gen of tijdig neer te leggen. 
— Geen bewijs van beteke-
ning. — Overmacht. 2287

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm en ter-
mijn van betekening en-of 
neerlegging. — Voor verzet 
vatbare verstekbeslissing. 
— Ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep.— Beoorde-
ling door het Hof. — Ver-
eiste. 2286

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Vormen. — Vorm 
en termijn voor memories 
en stukken. — Geschrift 
neergelegd in antwoord op 
conclusie van het openbaar 
ministerie. — Inhoud. — 
Ontvankelijkheid. 2359

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm en ter-
mijn voor memories en stuk-
ken. — Memorie. — Vorm. — 
Niet-ondertekende memorie. 
— Ontvankelijkheid. 2313

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm van het 
cassatieberoep en vermel-
dingen. — Bescherming van 
de maatschappij. — Hoge 
commissie tot bescherming 
van de maatschappij. — Be-
slissing die het verzoek tot 
invrijheidstelling afwijst. — 
Cassatieberoep door raads-
man van de geïnterneerde. 
— Geldigheid. 2270

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Belang. — 
Middel gericht tegen een 
beslissing die overeenstemt 
met de conclusie van de ei-
ser. — Ontvankelijkheid. — 
Voorwaarden. 2111

Cassatiemiddelen. — Burgerlijke 
zaken. — Belang. — Vervan-
ging van redenen. — Grond 
van niet-ontvankelijkheid. 
— Voorwaarde. 2143

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Nieuw middel. 
— Begrip. 2213

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Nieuw mid-
del. — Schending artikel 
1385quater Gerechtelijk 
Wetboek. — Bestreden ar-
rest conform het vonnis. — 
In hoger beroep geen kritiek 
op beslissing. — Ontvanke-
lijkheid. 2213

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Nieuw middel. 
— Schending artikelen 17 en 
18 Gerechtelijk Wetboek. — 
Grond van niet-ontvanke-
lijkheid. — Bodemrechters. 
— Verplichting. — Ontvan-
kelijkheid. 2214

Dagvaarding. — Strafzaken. 
— Beklaagde. — Voorge-
schreven vermeldingen. — 
Bewoordingen. — Recht van 
verdediging. — Inhoud. — 
Vereiste. 2195

Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — Gerechtsdes-
kundige. — Onpartijdigheid. 
— Gebrek aan onpartijdig-
heid. — Maatstaf. 2308

Deskundigenonderzoek. — Straf-
zaken. — Gerechtsdeskun-
dige. — Voorwaarde om als 
deskundige te worden aan-
gesteld. — Accountant. — 
Assistenten en medewer-
kers van de deskundige. 
— Inschrijving op het ta-
bleau van het Instituut van 
de accountants. — Verplich-
ting. 2308

Dwangsom. — Vordering tot 
betaling van dwangsom. — 
Geldigheidsduur. 2369

Eigendom. — Artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek. — 
Aard van de bepaling. 2111

Eigendom. — Eigendomsrecht. 
— Rechtsvordering tot te-
rugvordering. — Bevrijdende 
verjaring. — Geen uitoefe-
ning. — Gevolg. 2111

Eigendom. — Recht van na-
trekking. — Rechten en 
plichten van de eigenaar 
t.o.v. de derde die beplan-
tingen, gebouwen of werken 
heeft tot stand gebracht. 
— Vergoeding. — Begrip.— 
Draagwijdte. 2117

Erfdienstbaarheid. — Niet-
voortdurende erfdienstbaar-
heid. — Akte van erkenning. 
— Ontstentenis. — Gevolg. 
— Optreden van een partij. — 
Gelding als akte van erken-
ning. — Voorwaarde.  2088

Erfenissen. — Vereffening van 
een nalatenschap.— Begun-
stigde erfgenaam. — Aan-
stelling van een gerechtelijk 
beheerder. — Omvang van  
diens bevoegdheid. 2330

Europese unie. — Verdrags-
bepalingen. — Beginsels. — 
Handvest van de Grondrech-
ten van de Europese Unie. 
— Toepassingsgebied. 2096

Gemeente- provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Ge-
meentebelastingen. — Stad 
Antwerpen. — Belasting op 
vestigingen van zelfstandige 
ondernemers en bedrijven. 
— Beoefenaar van een vrij 
beroep.— Begrip. 2223

Geneeskunde. — Algemeen. — 
Ziekenhuis. — Ziekenhuis-
geneesheer. — Afzetting. 
— Dringende reden. — Be-
grip. 2087

Gerechtsdeurwaarder. — Func-
ties. — Begrip. 2132

Gerechtskosten. — Strafzaken. 
— Algemeen. — Burgerlijke 
partij in eigen naam en in 
de hoedanigheid van verte-
genwoordiger van een derde. 
— In het ongelijk gestelde 
partij. — Rechtsplegings-
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vergoeding. — Veroordeling. 
— Bedrag. 2377

Gerechtskosten. — Strafzaken. 
— Algemeen. — Rechts-
plegingsvergoeding. — Mi-
nimum. — Tweedelijns 
juridische bijstand. — 
Rechtsbijstand. — Toepas-
baarheid. 2377

Gerechtskosten. — Strafza-
ken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — Rechts-
plegingsvergoeding ver-
schuldigd aan verschillende 
partijen. — Berekening en 
verdeling van de rechtsple-
gingsvergoeding. — Verme-
nigvuldiging met twee. 2383

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 10. 
— Artikel 11. — Gelijkheid. 
— Niet-discriminatie. — Be-
grip.— Verschil in behande-
ling. — Rechtvaardiging. — 
Voorwaarden. 2136

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 10.  
— Werkloosheid. — Arbeids-
markt. — Inschakeling. 
— Inspanningen. — Schrif-
telijke overeenkomst. — Ac-
tivering. — Niet-naleving. 
— Sanctie. — Werklozen. 
— Werkloosheidsuitkerin-
gen. — Jonge werklozen. 
— Wachtuitkeringen. — Ge-
lijkheid. — Niet-discrimi-
natie. — Niet vergelijkbare 
categorieën. — Verschil in 
behandeling. — Rechtvaar-
diging.  2136

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 11.  
— Werkloosheid. — Arbeids-
markt. — Inschakeling. 
— Inspanningen. — Schrif-
telijke overeenkomst. — Ac-
tivering. — Niet-naleving. 
— Sanctie. — Werklozen. 
— Werkloosheidsuitkerin-
gen. — Jonge werklozen. 
— Wachtuitkeringen. — Ge-
lijkheid. — Niet-discrimi-
natie. — Niet vergelijkbare 
categorieën. — Verschil in 
behandeling. — Rechtvaar-
diging.  2136

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Artikel 
159. — Rechterlijke macht. 
— Opdracht. 2104

Herhaling. — Vaststelling van 
staat van wettelijke herha-
ling. — Rechtsmiddelen. — 
Verzwaring van de toestand 
van de beklaagde. 2373

Herhaling. — Wanbedrijf na 
wanbedrijf. — Eerdere ver-
oordeling met uitstel. — 
Geen intrekking van het 
uitstel. — Tijdstip waarop 
de straf geacht wordt te zijn 
ondergaan. — Termijn van 
vijf jaar. — Aanvang. 2198

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Beslissingen en par-
tijen. — Partijen. — Jeugd-
bescherming. — Maatregel 
van gerechtelijke bescher-
ming. — Maatregelen be-
paald door de gemeenschaps-
instanties. — Duitstalige 
Gemeenschap.— Beslissing 
van de jeugdrechtbank. — 
Recht om hoger beroep in 
te stellen. — Grootmoeder 
langs moederszijde van het 
kind. 2317

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging in 
hoger beroep.— Vaststelling 
van staat van wettelijke 
herhaling. — Gevolg. 2373

Huisvesting. — Ongeschikt of 
onbewoonbaar verklaarde 
woning. — Burgemeester. 
— Bevel tot ontruiming. — 
Bijstand van de politie. — 
Aard van de opdracht. 2287

Huisvesting. — Vlaamse 
Wooncode. — Burgemeester. 
— Ongeschikt of onbewoon-
baar verklaarde woning. — 
Herhuisvesting. — Kosten 
voor de ontruiming. — Ver-
haal op de eigenaar. — Voor-
waarde. 2287

Huur van goederen. — Handels-
huur. — Einde (Opzegging. 
Huurhernieuwing. Enz.). — 
Gelijkaardige handel. — Ex-
ploitant. — Hoedanigheid. 
— Opening. — Geen melding 

aan de vertrekkende huur-
der. 2208

Huur van goederen. — Huis-
huur. — Einde (opzegging. 
Verlenging. Enz). — Wo-
ninghuurwet. — Huurover-
eenkomst van korte duur. 
— Vorm.  2126

Huur van goederen. — Pacht. 
— Onderverhuring en over-
dracht van huur. — Pach-
toverdracht. — Zoon. 
— Landbouwvennoot-
schap.— Geldigheid. 2173

Huwelijksvermogensstelsels. 
— Bedongen stelsels. — Al-
gehele gemeenschap.— Uit-
sluitingen. — Bewijs. 2159

Huwelijksvermogensstelsels. — 
Bedongen stelsels. — Algehele 
gemeenschap.— Uitsluitin-
gen. — Voorwaarden. 2159

Indeplaatsstelling. — Recht van 
voorkoop.— Indeplaatsstel-
ling van de begunstigde. — 
Verkoop van het goed door de 
eerste koper. — Overschrij-
ving notariële koopakte op 
het hypotheekkantoor vóór 
de inschrijving van de vorde-
ring tot indeplaatsstelling. 
— Gevolg. 2123

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Allerlei. 
— Beroepsgeheim. — Beslis-
sing van de Tuchtoverheid. — 
-Verhaalsmogelijkheid. 2224

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Beslissing 
van de directeur. — Be-
lastingontheffing. — Niet 
onverschuldigd verklaard 
gedeelte van de aanslag. — 
Recht van de Staat op be-
taling. — Verjaring van de 
niet-ontheven belastingen. 
— Aanvang. 2216

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Sancties. 
Verhogingen. Adminis-
tratieve boeten. Straffen. 
— Belastingverhogingen. 
— Bericht. — Motiverings-
verplichting. 2238

Inkomstenbelastingen. — Per-
sonenbelasting. — Beroepsin-
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komsten. — Meerwaarden. 
— Forfaitaire grondslagen 
van aanlag. — Stopzettings-
meerwaarden. — Belast-
baarheid. 2228

Inkomstenbelastingen. — Ven-
nootschapsbelasting. — Vast-
stelling van het belastbaar 
netto-inkomen. — Beroeps-
kosten. — Betalingen aan 
vennootschappen gevestigd 
in belastingparadijzen. 2241

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkre-
diet. — Onroerende voor-
heffing. — Vrijstelling. 
— Bestemming voor wel-
dadigheidsinstellingen. — 
Toepassingsvoorwaarden. 
— Afwezigheid van winst-
oogmerk. — Begrip. 2217

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Onroerende voorheffing. 
— Vrijstelling. — Bestem-
ming voor weldadigheidsin-
stellingen. — Toepassings-
voorwaarden. — Afwezigheid 
van winstoogmerk. — Beoor-
deling. 2234

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Onroerende voorheffing. 
— Vrijstelling. — Bestem-
ming voor weldadigheidsin-
stellingen. — Toepassings-
voorwaarden. — Afwezigheid 
van winstoogmerk. — Ver-
huurd onroerend goed. — 
Implicaties. 2234

Jeugdbescherming. — Maat-
regel van gerechtelijke 
bescherming. — Artikel 8 
EVRM. — Artikelen 7 en 9 
Verdrag Rechten van het 
Kind. — Recht op eerbiedi-
ging van het familie- en ge-
zinsleven. — Recht van de 
moeder om niet tegen haar 
wil te worden gescheiden 
van haar kind. — Scheiding 
moeder en kind. — Voor-
waarden. 2316

Jeugdbescherming. — Maat-
regel van gerechtelijke 
bescherming. — Maat-
regelen bepaald door de 
 gemeenschapsinstanties. — 

Duitstalige Gemeenschap.— 
Beslissing van de jeugdrecht-
bank. — Recht om hoger 
beroep in te stellen. — Groot-
moeder langs moederszijde 
van het kind. 2317

Jeugdbescherming. — Maatregel 
van gerechtelijke bescher-
ming. — Maatregelen be-
paald door de gemeenschaps-
instanties. — Duitstalige 
Gemeenschap.— Jeugdrecht-
bank. — Partijen in de zaak. 
— Leefgenoten. — Personen 
die een andere verwant-
schapsband met het kind 
hebben dan die van vader of 
moeder. — Hoedanigheid van 
partij in de zaak. 2317

Jeugdbescherming. — Maat-
regel van gerechtelijke 
bescherming. — Maatre-
gelen bepaald door de ge-
meenschapsinstanties. —  
Duitstalige Gemeenschap.— 
Plaatsing in een pleegge-
zin. — Vijftien jaar durende 
maatregel. — Rechterlijke 
herziening op verzoek van 
de ouders. — Geen recht-
streekse toegang tot de 
rechtbank. — Artikel 8 
EVRM. — Schending. 2317

Jeugdbescherming. — Minder-
jarige tussen twaalf en veer-
tien jaar. — Als misdrijf om-
schreven feit. — Voorlopige 
maatregel van plaatsing. 
— Uiteindelijke maatregel 
van bewaring, behoeding en 
opvoeding bij de uitspraak 
ten gronde. — Onderscheid. 
— Gevolg. — Motiverings-
plicht. 2202

Jeugdbescherming. — Minder-
jarige tussen twaalf en veer-
tien jaar. — Als misdrijf om-
schreven feit. — Voorlopige 
maatregel van plaatsing. 
— Voorwaarden vereist voor 
de uiteindelijke maatregel 
bij de uitspraak ten gronde. 
— Toepasselijkheid. 2202

Koop. — Recht van voor-
koop.— Indeplaatsstelling 
van de begunstigde. — Ver-
koop van het goed door de 
eerste koper. — Overschrij-
ving notariële koopakte op 

het hypotheekkantoor vóór 
de inschrijving van de vor-
dering tot indeplaatsstel-
ling. — Gevolg.  2123

Koop. — Vrijwaring tegen 
uitwinning. — Uitgestelde 
overdracht van eigendom. 
— Toepassing. 2143

Lastgeving. — Schijnlast-
geving. — Lastgever. — 
Verbondenheid. — Derde. 
— Goede trouw. — Afwezig-
heid. — Taak van de rech-
ter. — Beoordeling. — Crite-
ria. 2351

Lastgeving. — Schijnlastge-
ving. — Lastgever. — Ver-
bondenheid. — Voorwaarde. 
— Schijn. — Verwekking. — 
Fout. — Ontstentenis.  2351

Levensonderhoud. — Bijdrage 
in het levensonderhoud en 
de opvoeding van de kinde-
ren. — Berekening. — Cri-
teria. — Inkomsten. — Mid-
delen van elk van de ouders. 
— Voordelen in natura. — 
Aard en bedrag. — Rechter. 
— Verplichting. — Indica-
tie. 2134

Levensonderhoud. — Bijdrage 
in het levensonderhoud en 
de opvoeding van de kin-
deren. — Raming. — Crite-
rium. — Inkomsten. — Mid-
delen van elk van de ouders. 
— Voordelen in natura. — 
Aard en bedrag. — Indicatie. 
— Bedoeling van de wetge-
ver. 2134

Levensonderhoud. — Onder-
houdsbijdrage. — Vaststel-
ling van het bedrag. — Mid-
delen van elk van de ouders. 
— Criteria. 2335

Maatschappelijk welzijn (open-
bare centra voor). — Aanvra-
ger. — Sociaal onderzoek. 
— Huisvesting in opvang-
centrum. — Toestemming 
van de aanvrager. — Voor-
waarde.  2248

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Grondwet 1994. — 
Artikel 159. — Rechterlijke 
macht. — Opdracht. 2104
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Milieurecht. — Waals decreet 
betreffende de afvalstoffen. 
— Verbod afval achter te 
laten. — Toepassingsgebied. 
— Proces-verbaal. — Ge-
volg. 2326

Minderjarigheid. — Jeugdbe-
scherming. — Minderjarige 
tussen twaalf en veertien 
jaar. — Als misdrijf om-
schreven feit. — Voorlopige 
maatregel van plaatsing. 
— Uiteindelijke maatregel 
van bewaring, behoeding en 
opvoeding bij de uitspraak 
ten gronde. — Onderscheid. 
— Gevolg. — Motiverings-
plicht. 2202

Minderjarigheid. — Jeugdbe-
scherming. — Minderjarige 
tussen twaalf en veertien 
jaar. — Als misdrijf om-
schreven feit. — Voorlopige 
maatregel van plaatsing. — 
Voorwaarden vereist voor 
de uiteindelijke maatregel 
bij de uitspraak ten gronde. 
— Toepasselijkheid. 2202

Mindervaliden. — Vreemde-
ling. — Tegemoetkomingen. 
— Machtiging om in het 
Koninkrijk onbeperkt te 
verblijven. — Vreemdelin-
genregister. — Inschrijving. 
— Gevolg. 2174

Misdrijf. — Soorten. — Af-
lopend. Voortgezet. 
Voortdurend misdrijf. — 
Voortdurend misdrijf. — On-
derzoeksrechter. — Aanhan-
gigmaking. — Draagwijdte. 
— Feit dat van het voortdu-
rend misdrijf deel uitmaakt. 
— Feit gepleegd na de aan-
hangigmaking. — Bevoegd-
heid. 2200

Misdrijf. — Soorten. — Alge-
meen. — Aard van het mis-
drijf. — Bepaling. 2360

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Aanspra-
kelijkheid buiten overeen-
komst. — Fout. — Schade. 
— Oorzakelijk verband. 
— Opdracht van het Hof. — 
Marginale toetsing. 2287

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Be-

wijswaarde van regelmatig 
overgelegde gegevens. — 
Verklaringen afgelegd door 
aankruising op voorgedrukt 
verhoorblad. — Ontkentenis 
door de verdachte. — Ver-
werping door de rechter. — 
Grond. 2262

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — Ge-
weld of bedreiging in de zin 
van de artikelen 373 en 483 
Strafwetboek. — Door de 
beklaagde uitgevoerde han-
delingen of uitgesproken 
woorden. 2139

Ondernemingsraad en veilig-
heidscomite. — Beschermde 
werknemers. — Personeels-
afgevaardigde. — Uitoefe-
ning van het mandaat. — 
Gevolg. — Toekenning van 
voordelen. — Meriteverho-
gingen. — Criteria. 2177

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporingsme-
thoden. — Observatie. — Bij 
het dossier te voegen stuk-
ken. — Niet-naleving van 
de termijn. — Gevolg. — Be-
oordeling door de rechter. — 
Criteria  2266

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporingsme-
thoden. — Observatie. — Bij 
het dossier te voegen stuk-
ken. — Termijn. — Aard. — 
Doel. 2266

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporings-
methoden. — Observatie. 
— Controle van de regelma-
tigheid door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Proces-verbaal van uitvoe-
ring aan dossier gevoegd in 
de loop van de procedure. — 
Proces-verbaal dat voldoet 
aan de wettelijke voorwaar-
den. 2267

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporings-
methoden. — Observatie. 
— Grensoverschrijdende 
observatie uitgevoerd door 
buitenlandse politiedienst. 
— Geen bijstand van een 
Belgisch politieofficier. — 

Proces-verbaal van uitvoe-
ring. 2267

Onderzoek in strafzaken. — Ge-
rechtelijk onderzoek. — Of-
ficieren van gerechtelijke 
politie. — Huiszoeking. — 
Bijstand door ambtenaren 
van het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen. — 
Vaststelling van inbreuken. 
— Wijze. 2353

Onderzoek in strafzaken. — Te-
lefoontap.— Beschikkingen 
van de onderzoeksrechter 
en stukken tot tenuitvoer-
legging van de maatregel. 
— Voeging bij het dossier. 
— Ander dossier. — Voe-
ging van een afschrift van 
de beschikkingen. — Geen 
voeging van de stukken tot 
tenuitvoerlegging van de 
maatregel. — Gevolg. 2142

Onderzoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Bijzondere opsporings-
methoden. — Observatie. 
— Controle van de regelma-
tigheid. — Proces-verbaal 
van uitvoering aan dossier 
gevoegd in de loop van de 
procedure. — Proces-verbaal 
dat voldoet aan de wette-
lijke voorwaarden. 2267

Onderzoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Voorlopige hechte-
nis. — Openbaar ministerie. 
— Vordering tot aanvulling 
van de telastlegging met 
een verzwarende omstandig-
heid. — Arrest. — Beslissing 
die de nieuwe kwalificatie 
overneemt. — Verzuim om 
de wetsbepaling te vermel-
den die de verzwarende om-
standigheid strafbaar stelt. 
— Gevolg. 2387

Onderzoeksgerechten. — Voor-
lopige hechtenis. — Nieuw 
gegeven. — Herkwalificatie. 
— Verplichting. 2387

Onderzoeksrechter. — Aanhan-
gigmaking. — Draagwijdte. 
— Voortdurend misdrijf. — 
Feit dat van het voortdu-
rend misdrijf deel uitmaakt. 
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— Feit gepleegd na de aan-
hangigmaking. — Bevoegd-
heid. 2200

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Gemeenteraadsbe-
sluit. — Beslissing om werk-
zaamheden van algemeen 
nut uit te voeren op een 
privéterrein. — Minnelijke 
overdracht van het perceel 
voor algemeen nut. — Geen 
bestemming van algemeen 
nut. — Vordering tot terug-
gave door de voormalige ei-
genaar. — Wijze van verkrij-
ging. — Toepassing. 2321

Openbare orde. — Artikel 544 
van het Burgerlijk Wet-
boek. 2111

Overeenkomst. — Einde. — Ar-
beidsovereenkomst. — Wij-
ziging van de overeenkomst. 
— Wil om de overeenkomst 
te beëindigen. — Bewijs. — 
Bewijslast. 2249

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— T.a.v. derden. — Overeen-
komst strekkende tot con-
ventionele compensatie. — 
Schuldvergelijking met de 
overgedragen schuldvorde-
ring. — Tegenwerpelijkheid 
door de schuldenaar aan de 
overnemer. — Voorwaar-
den.  2129

Overheidsopdrachten (werken. 
leveringen. diensten). — Of-
ferte. — Prijs. — Abnormaal 
karakter. — Aanbestedende 
overheid. — Nazicht. — Ge-
volg. — Toewijzing. — Voor-
waarde. 2336

Politie. — Ongeschikt of on-
bewoonbaar verklaarde wo-
ning. — Bevel tot ontruiming 
van de burgemeester. — Bij-
stand van de politie. — Aard 
van de opdracht. 2287

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Rechtban-
ken. — Verplichting om de 
vraag te stellen. — Voor-
waarden. 2175

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Rechtban-
ken. — Vorige arresten van 

het Grondwettelijke Hof. 
— Vraag met hetzelfde ont-
werp.— Gevolg. 2175

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Beklaagde. 
— Dagvaarding. — Voorge-
schreven vermeldingen. — 
Bewoordingen. — Inhoud. — 
Vereiste. 2195

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Beklaagde. 
— Inlichting over het ten 
laste gelegde feit. — Voor-
waarde. 2195

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Bewijsvoering. — 
Inlichtingen uit een ander 
onderzoeksdossier dat niet 
gevoegd is. — Verplichting 
een volledig afschrift te voe-
gen van het dossier dat niet 
bij de rechter aanhangig is 
gemaakt. 2099

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Geldboete. — Bedrag 
van de geldboete. — Redenen. 
— Elementen eigen aan de 
persoon van de beklaagde. 
— Stilzwijgen of onbevre-
digende verklaringen van 
de beklaagde. — Overweldi-
gende bezwaren. — Feitelijke 
vermoedens. 2094

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Recht op een 
eerlijke behandeling van de 
zaak. — Beoordeling. — On-
regelmatig verkregen be-
wijs. — Invloed. 2096

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Strafvordering. — 
Bijzondere opsporingsme-
thoden. — Observatie. — Bij 
het dossier te voegen stuk-
ken. — Niet-naleving van 
de termijn. — Gevolg. — Be-
oordeling door de rechter. — 
Criteria. 2266

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Voorlopige 
hechtenis. — Handhaving. 
— Beslissing. — Motivering. 
— Omstandigheden eigen 
aan de persoonlijkheid van 
de inverdenkinggestelde. — 
Begrip. 2387

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Ver-
nietiging. —Omvang. — 
Rechter op verwijzing. 
— Aanhangigmaking. — 
Vaststelling. — Bevoegd-
heid. — Toezicht. 2156

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Allerlei. — Rech-
ter. — Verplichting. — Le-
vensonderhoud. — Bijdrage 
in het levensonderhoud en 
de opvoeding van de kinde-
ren. — Berekening. — Cri-
teria. — Inkomsten. — Mid-
delen van elk van de ouders. 
— Voordelen in natura. — 
Aard en bedrag. — Rechter. 
— Verplichting. — Indica-
tie. 2134

Rechtbanken. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Betwis-
ting betreffende de bewijs-
verkrijging. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. 
— Afwijzing. — Feitenrech-
ter. — Herhaling van de be-
twisting. — Ontvankelijk-
heid. 2385

Rechten van de mens. — Al-
lerlei. — Handvest van de 
Grondrechten van de Euro-
pese Unie. — Toepassingsge-
bied. 2096

Rechten van de mens. — Aller-
lei. — Verdrag Rechten van 
het Kind. — Artikelen 7 en 9. 
— Recht op eerbiediging van 
het familie- en gezinsleven. 
— Recht van de moeder om 
niet tegen haar wil te worden 
gescheiden van haar kind. — 
Scheiding moeder en kind. — 
Voorwaarden. 2317

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Beoordeling. — Onregel-
matig verkregen bewijs. — 
Invloed. 2096

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke be-
handeling van de zaak. — 
Inlichtingen uit een ander 
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onderzoeksdossier dat niet 
gevoegd is. — Verplichting 
een volledig afschrift te voe-
gen van het dossier dat niet 
bij de rechter aanhangig is 
gemaakt. 2099

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Loyaliteitsbeginsel. — 
Inlichtingen uit een ander 
onderzoeksdossier dat niet 
gevoegd is. — Openbaar mi-
nisterie maakt de keuze van 
de stukken uit het afzonder-
lijk dossier. — Vermoeden 
van loyaliteit. 2099

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Loyaliteitsbeginsel. — 
Inlichtingen uit een ander 
onderzoeksdossier dat niet 
gevoegd is. — Voeging van 
de relevante stukken uit dat 
ander dossier. — Waarborg 
dat alle relevante stukken 
gevoegd zijn. — Geen waar-
borg. — Gevolg. 2100

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Strafzaken. — Beslissing 
over de schuld. — Motive-
ringsplicht. — Draagwijdte. 
— Toepassing. 2264

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.2. 
— Vermoeden van onschuld. 
— Geldboete. — Bedrag van 
de geldboete. — Redenen. 
— Elementen eigen aan de 
persoon van de beklaagde. 
— Stilzwijgen of onbevre-
digende verklaringen van 
de beklaagde. — Overwel-
digende bezwaren. — Feite-
lijke vermoedens. 2094

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.2. 
— Vermoeden van onschuld. 

— Geldboete. — Bedrag van 
de geldboete. — Redenen. — 
Elementen eigen aan de per-
soon van de beklaagde. 2094

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Eerlijke behandeling van 
de zaak. — Beschuldiging. 
— Kennisgeving. — Veilig-
heidsmaatregel. — Weg-
verkeer. — Vervallenver-
klaring van het recht tot 
sturen. — Minder dan twee 
jaar houder van een rijbe-
wijs. 2207

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
Strafvordering - Bijzondere 
opsporingsmethoden. — Ob-
servatie. — Bij het dossier 
te voegen stukken. — Niet-
naleving van de termijn. — 
Gevolg. — Beoordeling door 
de rechter. — Criteria. 2266

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 8. — Recht op eer-
biediging van het familie- en 
gezinsleven. — Jeugdbe-
scherming. — Maatregel van 
gerechtelijke bescherming. 
— Maatregelen bepaald door 
de gemeenschapsinstan-
ties. — Duitstalige Gemeen-
schap.— Plaatsing in een 
pleeggezin. — Vijftien jaar 
durende maatregel. — Rech-
terlijke herziening op ver-
zoek van de ouders. — Geen 
rechtstreekse toegang tot de 
rechtbank. — Gevolg. 2317

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 8. — Recht op 
eerbiediging van het fami-
lie- en gezinsleven. — Recht 
van de moeder om niet te-
gen haar wil te worden ge-
scheiden van haar kind. — 
Scheiding moeder en kind. 
— Voorwaarden. 2317

Rechtsbijstand. — Strafzaken. 
— Rechtsplegingsvergoe-
ding. — Minimum. — Toe-
pasbaarheid. 2377

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Lastgeving. — Schijnlast-
geving. — Verbondenheid. 
— Derde. — Goede trouw. 
— Afwezigheid. — Taak van 
de rechter. — Beoordeling. 
— Criteria. 2351

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. 
— Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Levenson-
derhoud. — Bijdrage in het 
levensonderhoud en de op-
voeding van de kinderen. — 
Berekening. — Criteria. — 
Inkomsten. — Middelen van 
elk van de ouders. — Voor-
delen in natura. — Aard en 
bedrag. — Rechter. — Ver-
plichting. — Indicatie. 2134

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Jeugdbe-
scherming. — Minderjarige 
tussen twaalf en veertien 
jaar. — Als misdrijf om-
schreven feit. — Voorlopige 
maatregel van plaatsing. 
— Uiteindelijke maatregel 
van bewaring, behoeding en 
opvoeding bij de uitspraak 
ten gronde. — Onderscheid. 
— Gevolg. 2202

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Jeugdbe-
scherming. — Minderjarige 
tussen twaalf en veertien 
jaar. — Als misdrijf om-
schreven feit. — Voorlopige 
maatregel van plaatsing. — 
Voorwaarden vereist voor 
de uiteindelijke maatregel 
bij de uitspraak ten gronde. 
— Toepasselijkheid. 2202

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Straffen. — 
Verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig. 
— Herstel in het recht tot 
het besturen van een voer-
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tuig. — Slagen in het theore-
tisch en praktisch examen. 
— Slagen in het geneeskun-
dig en psychologisch onder-
zoek. — Motivering door de 
strafrechter. 2357

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (Geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Veroordeling 
met uitstel. — Veroordeling 
met probatieuitstel. — Re-
dengeving. 2139

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Zware sla-
gen. — Strafvordering. — 
Veroordeling. — Burgerlijke 
rechtsvordering. — Veroor-
deling tot schadevergoe-
ding. — Tegenstrijdigheid. 
— Begrip. 2089

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Beslissing 
over de schuld. — Motive-
ringsplicht. — Recht op een 
eerlijke behandeling van 
de zaak. — Draagwijdte. — 
Toepassing. 2264

Schuldvergelijking. — Over-
dracht van schuldvorde-
ring. — Tegenwerpelijkheid 
aan de overnemer. — Voor-
waarde. 2129

Schuldvergelijking. — Schuld-
vergelijking met de overge-
dragen schuldvordering. — 
Overeenkomst strekkende 
tot conventionele compen-
satie. — Tegenwerpelijkheid 
door de schuldenaar aan de 
overnemer. — Voorwaar-
den. 2129

Slagen en verwondingen, do-
den. — Opzettelijk toebren-
gen van verwondingen en 
opzettelijk doden. — Zware 
slagen. — Strafvordering. — 
Veroordeling. — Burgerlijke 
rechtsvordering. — Veroor-
deling tot schadevergoe-

ding. — Tegenstrijdigheid. 
— Begrip. 2089

Slagen en verwondingen. doden. 
— Onopzettelijk toebrengen 
van verwondingen en onop-
zettelijk doden. — Onopzet-
telijk doden. — Gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg. 
— Begrip.— Gevolg. 2195

Sociale zekerheid. — Zelf-
standigen. — Ambtenaren. 
— Gemeente. — Functie 
van vertegenwoordiging. 
— Opdracht. — Openbare 
of private instelling. — On-
derworpenheid. — Zelfstan-
digenstatuut. — Voorwaar-
den.  2260

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstelvordering. — Aan-
passing of toelichting door 
de herstelvorderende over-
heid. — Beoordeling van de 
wettigheid van de herstel-
vordering. — Opdracht van 
de rechter. 2192

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstelvordering. — Her-
stelvorderende overheid. — 
Rechtspleging in hoger be-
roep. — Gewijzigde toestand 
of nieuw aangevoerde bezwa-
ren. — Aanpassing of toelich-
ting van de herstelvordering. 
— Voorwaarde. 2192

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstelvordering. — Her-
stelvorderende overheid. 
— Rechtspleging in hoger 
beroep. — Gewijzigde toe-
stand of nieuw aangevoerde 
bezwaren. — Aanpassing of 
toelichting van de herstel-
vordering. — Vorm. 2192

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — Vei-
ligheidsmaatregel. — Weg-
verkeer. — Vervallenver-
klaring van het recht tot 
sturen. — Minder dan twee 
jaar houder van een rij-
bewijs. — Rechten van de 

Mens. — Eerlijke behande-
ling van de zaak. — Beschul-
diging. — Kennisgeving. 2207

Straf. — Allerlei. — Veroorde-
ling met uitstel. — Veroor-
deling met probatieuitstel. 
— Redengeving. 2139

Straf. — Andere straffen. — 
Bijzondere verbeurdverkla-
ring. — Vermogensvoorde-
len die uit het misdrijf zijn 
verkregen. — Verschillende 
veroordeelden. — Faculta-
tieve verbeurdverklaring. — 
Gevolg. 2313

Straf. — Andere straffen. — 
Verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig. 
— Herstel in het recht tot 
het besturen van een voer-
tuig. — Slagen in het theore-
tisch en praktisch examen. 
— Slagen in het geneeskun-
dig en psychologisch onder-
zoek. — Motivering door de 
strafrechter. 2357

Straf. — Geldboete en opde-
ciemen. — Bedrag van de 
geldboete. — Redenen. — 
Elementen eigen aan de 
persoon van de beklaagde. 
— Recht op stilzwijgen. 
— Stilzwijgen of onbevre-
digende verklaringen van 
de beklaagde. — Overwel-
digende bezwaren. — Feite-
lijke vermoedens. 2094

Straf. — Geldboete en opdecie-
men. — Bedrag van de geld-
boete. — Redenen. — Ele-
menten eigen aan de persoon 
van de beklaagde. — Ver-
moeden van onschuld. 2093

Straf. — Geldboete en opde-
ciemen. — Verzachtende 
omstandigheden. — Precaire 
financiële toestand van 
overtreder. — Gevolg. 2360

Straf. — Samenloop.— Meer-
daadse. — Herleiding van de 
hoofd- en bijkomende straf-
fen. — Grens. 2371

Strafuitvoering. — Herroeping 
van de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling. — Gedeelte 
van de vrijheidsstraf dat nog 
moet worden ondergaan. — 
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Beoordeling door de strafuit-
voeringsrechtbank. 2376

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Ter-
beschikkingstelling van de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
— Beslissing. — Tijdstip.— 
Geen beslissing vóór het 
verstrijken van de effectieve 
hoofdstraf. — Gevolg. 2274

Strafvordering. — Ontvanke-
lijkheid. — Inlichtingen uit 
een ander onderzoeksdossier 
dat niet gevoegd is. — Voe-
ging van de relevante stuk-
ken uit dat ander dossier. — 
Waarborg dat alle relevante 
stukken gevoegd zijn - Geen 
waarborg. — Niet-ontvanke-
lijkheid van de strafvorde-
ring. 2100

Taks. — Belasting over de 
toegevoegde waarde. — Cir-
culaire van een directeur-
generaal in naam van de 
minister van Financiën. — 
Aard. — Advies van de afde-
ling wetgeving van de Raad 
van State. — Verplichting 
voor de minister. 2105

Valsheid en gebruik van valse 
stukken. — Valse notariële 
akte en valse bankattesten. 
— Fictieve inbreng. — Be-
grippen. 2092

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Alge-
meen. — Bestuurders - Ver-
plichting. — Volstorting 
kapitaal. — Vordering. — 
Aard. — Verjaring. — Ter-
mijn. — Duur. 2163

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Naam-
loze vennootschappen. — 
Overdracht van aandelen 
ingevolge uitsluiting en 
uittreding van aandeelhou-
ders. — Waardebepaling van 
de aandelen. — Tijdstip.— 
Wijze. 2119

Verdeling. — Bewijs. 2171

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Duur. — Eigendomsrecht. 
— Rechtsvordering tot te-

rugvordering. — Geen uitoe-
fening. — Gevolg. 2111

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen. — Ter-
mijn (Aard. Duur. Aanvang. 
Einde). — Duur. — Handels-
vennootschappen. — Be-
stuurders. — Verplichting. 
— Volstorting kapitaal. — 
Vordering. — Aard. 2163

Veroordeling met uitstel en op-
schorting van de veroordeling. 
— Gewoon uitstel. — Duur. — 
Verplichting om de termijn 
van het uitstel te precise-
ren. 2380

Veroordeling met uitstel en op-
schorting van de veroordeling. 
— Gewoon uitstel. — Reden-
geving. 2139

Veroordeling met uitstel en op-
schorting van de veroordeling. 
— Probatieuitstel. — Reden-
geving. 2139

Voedingsmiddelen. — Federaal 
Agentschap voor de Veilig-
heid van de Voedselketen. — 
Huiszoeking door officieren 
van gerechtelijke politie. 
— Bijstand door ambtena-
ren van het FAVV. — Vast-
stelling van inbreuken. — 
Wijze. 2353

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Allerlei. — Verbe-
tering. — Begrip. 2380

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Beslissing. — Mo-
tivering. — Recht van verde-
diging. — Omstandigheden 
eigen aan de persoonlijk-
heid van de inverdenkingge-
stelde. — Begrip. 2387

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Kamer van in-
beschuld ig ingste l l ing . 
— Openbaar ministerie. — 
Vordering tot aanvulling 
van de telastlegging met 
een verzwarende omstandig-
heid. — Arrest. — Beslissing 
die de nieuwe kwalificatie 
overneemt. — Verzuim om 
de wetsbepaling te vermel-
den die de verzwarende om-
standigheid strafbaar stelt. 
— Gevolg. 2387

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Nieuw gegeven. 
— Herkwalificatie. — On-
derzoeksgerechten. — Ver-
plichting. 2387

Voorrechten en hypotheken. — 
Algemeen. — Recht van voor-
koop.— Indeplaatsstelling 
van de begunstigde. — Ver-
koop van het goed door de 
eerste koper. — Overschrij-
ving notariële koopakte op 
het hypotheekkantoor vóór 
de inschrijving van de vorde-
ring tot indeplaatsstelling. 
— Gevolg.  2123

Vordering in rechte. — Erfenis-
sen. — Vereffening van een 
nalatenschap.— Begunstigde 
erfgenaam. — Aanstelling 
van een gerechtelijk beheer-
der. — Omvang van diens 
 bevoegdheid. 2330

Vordering in rechte. — Partij. 
— Begrip. 2377

Vreemdelingen. — Verblijf. — 
Aanvraag tot machtiging. 
— Buitengewone omstan-
digheden. — Onderzoek van 
de aanvraag. — Maatregel 
tot verwijdering. — Uitvoe-
ring.  2254

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 38. — Vervallenver-
klaring van het recht tot 
sturen. — Minder dan twee 
jaar houder van een rijbe-
wijs. — Veiligheidsmaatre-
gel. — Rechten van de Mens. 
— Eerlijke behandeling van 
de zaak. — Beschuldiging. — 
Kennisgeving. 2207

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 62. — Bewijswaarde 
van het proces-verbaal op-
gesteld door een bevoegd 
persoon. — Grens. 2262

Werkloosheid. — Recht op uit-
kering. — Arbeidsmarkt. 
— Inschakeling. — Inspan-
ningen. — Schriftelijke 
overeenkomst. — Active-
ring. — Inzet. — Sanctie. 
— Werklozen. — Werkloos-
heidsuitkeringen. — Jonge 
werklozen. — Wachtuit-
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keringen. — Gelijkheid. — 
Niet-discriminatie. — Niet 
vergelijkbare categorieën. 
— Verschil in behandeling. 
— Rechtvaardiging.  2136

Werkloosheid. — Recht op uitke-
ring. — Artistieke activiteit 
als loontrekkende. — Aard. 
— Auteursrechtelijke nabu-
rige rechten. — Uitkering. — 
Bedrag. — Gevolg. 2190

Werkloosheid. — Recht op 
uitkering. — Artistieke ac-
tiviteit als loontrekkende. 

— Gevolg. — Uitkering. — 
Bedrag. 2190

Werkloosheid. — Recht op uit-
kering. — Wachtuitkerin-
gen. — Aard. — Doelstel-
ling. 2136

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Wettigheid 
van besluiten en verordenin-
gen. — Circulaire van een 
directeur-generaal in naam 
van de minister van Finan-
ciën. — Aard. — Advies van 
de afdeling wetgeving van de 
Raad van State. — Substan-

tieel vormvereiste. — Niet-
naleving. — Gevolg. 2105

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Wettigheid 
van besluiten en verordenin-
gen. — Circulaire van een 
directeur-generaal in naam 
van de minister van Finan-
ciën. — Aard. — Advies van 
de afdeling wetgeving van de 
Raad van State. — Verplich-
ting voor de minister. 2104

Wraking. — Strafzaken. 
— Wrakingsprocedure. — 
Aard. — Gevolg. 2272
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