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N° 221

3o kamer — 8 april 2013
(S.10.0057.F)

1o WerkLooSHeID. — reCHT oP UITkerING. — ToeLaTINGSvoorWaarDeN. 
— WaCHTUITkerINGeN. — BeGrIP.

2o WerkLooSHeID. — reCHT oP UITkerING. — WaCHTUITkerINGeN. — 
eUroPeSe UNIe. — GaSTSTaaT. — JoNGe aaNvraGer STaaTSBUrGer vaN eeN 
aNDere LIDSTaaT. — ToeLaTINGSvoorWaarDeN. — STUDIeS. — DISCrImINaTIe. — 
NaTIoNaLITeIT. — arTIkeL 39 vaN HeT eG-verDraG. — ToePaSSING.

3o eUroPeSe UNIe. — aLGemeeN. — WerkLooSHeID. — reCHT oP UITke-
rING. — WaCHTUITkerINGeN. — GaSTSTaaT. — JoNGe aaNvraGer STaaTSBUrGer 
vaN eeN aNDere LIDSTaaT. — ToeLaTINGSvoorWaarDeN. — STUDIeS. — DISCrI-
mINaTIe. — NaTIoNaLITeIT. — arTIkeL 39 vaN HeT eG-verDraG. — ToePaSSING. 

4o WerkLooSHeID. — reCHT oP UITkerING. — WaCHTUITkerINGeN. — 
GaSTSTaaT. — JoNGe aaNvraGer STaaTSBUrGer vaN eeN aNDere LIDSTaaT. — 
ToeLaTINGSvoorWaarDeN. — STUDIeS. — oNDerWIJSINSTeLLING vaN De oNTvaN-
GeNDe LIDSTaaT. — WerkeLIJke BaND meT De GeoGrafISCHe arBeIDSmarkT. 
— arTIkeL 36, § 1, eerSTe LID, 2o, J), vaN HeT kB vaN 25 NovemBer 1991. — 
arTIkeL 39 vaN HeT eG-verDraG. — GevoLGeN.

5o eUroPeSe UNIe. — aLGemeeN. — WerkLooSHeID. — reCHT oP UITke-
rING. — WaCHTUITkerINGeN. — GaSTSTaaT. — JoNGe aaNvraGer STaaTSBUrGer 
vaN eeN aNDere LIDSTaaT. — ToeLaTINGSvoorWaarDeN. — STUDIeS. — oNDer-
WIJSINSTeLLING vaN De oNTvaNGeNDe LIDSTaaT. — WerkeLIJke BaND meT De 
GeoGrafISCHe arBeIDSmarkT. — arTIkeL 36, § 1, eerSTe LID, 2o, J), vaN HeT kB 
vaN 25 NovemBer 1991. — arTIkeL 39 vaN HeT eG-verDraG. — GevoLGeN.

1o De wachtuitkeringen waarin de nationale regeling voorziet, zijn sociale 
uitkeringen om de overgang van studie naar beroepsleven voor jongeren te 
vergemakkelijken. (Art. 36, § 1, eerste lid, 2o, j), Werkloosheidsbesluit)

2o en 3o De jongere, die op de datum van de indiening van zijn verzoek om 
deze uitkeringen, staatsburger was van een lidstaat en, na zijn studie te 
hebben voleindigd, op zoek was naar een dienstbetrekking in België, kan op 
goede gronden met een beroep op artikel 39 EG staande houden dat hij met 
betrekking tot de toekenning van wachtuitkeringen niet mag worden gedis
crimineerd op grond van nationaliteit. (Art. 39, § 2, EG-Verdrag ; art. 36, 
§ 1, eerste lid, 2o, j), Werkloosheidsbesluit) 

4o en 5o Artikel 39 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap verzet zich tegen een nationale bepaling, zoals artikel 36, § 1, eerste 
lid, 2o, j) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk
loosheidsreglementering, die het recht op wachtuitkeringen voor jongeren die 
op zoek zijn naar hun eerste dienstbetrekking afhankelijk stelt van de voor
waarde dat de betrokkene voorafgaand ten minste zes jaar onderwijs heeft 
gevolgd aan een onderwijsinstelling van de ontvangende lidstaat, voor zover 
deze voorwaarde belet dat rekening wordt gehouden met andere represen
tatieve factoren die het bestaan kunnen aantonen van een werkelijke band 
tussen de aanvrager van wachtuitkeringen en de betrokken  geografische 
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arbeidsmarkt, en daardoor verder gaat dan nodig voor de verwezenlijking 
van de door die bepaling nagestreefde doelstelling, te weten het bestaan van 
een dergelijke band te waarborgen. (Art. 39, § 2, EG-Verdrag ; art. 36, § 1, 
eerste lid, 2o, j), Werkloosheidsbesluit)

(P. T. rva)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 25 februari 2010.

Het Hof heeft bij arrest van 27 juni 2011 het tweede en derde onder-
deel gegrond verklaard, en zijn uitspraak aangehouden tot het Hof 
van Justitie van de Europese Unie heeft geantwoord op de prejudiciële 
vragen die in het dictum van het arrest zijn geformuleerd. 

In zijn arrest C-367/11 van 25 oktober 2012 heeft het Hof van Justitie 
van de Europese Unie die vragen beantwoord. 

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

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 12, eerste lid, 17, 18 en, voor zover nodig, 39 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 
1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in de versie geconsolideerd 
te Amsterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998 (de 
oude artikelen 6, 8, 8A, en 48 van het Verdrag) ;

— artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedge-
keurd bij de wet van 13 mei 1955 ;

— artikel 159 van de Grondwet ;

— het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt een beslissing, en met 
name een norm, toe te passen, die in strijd is met een hogere norm ;

— het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de bepalingen van inter-
nationaal recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht, die een rechtstreekse 
werking hebben in het nationale recht ;

— de artikelen 36, inzonderheid § 1, eerste lid, 2o, j), en § 2, 94, § 3, en 97 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering ;

— de artikelen 69, 70 en 71 van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 
1971 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen 
op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen (vóór de inwerkingtreding van de verordening 
nr. 883/2004, die deze vervangt).

Aangevochten beslissingen

Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en herstelt de bestreden administratieve 
beslissing, verwerpt de vordering van de eiseres die strekt tot erkenning van het 
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recht om toegelaten te worden tot de wachtuitkeringen op 1 juni 2003, om alle 
redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om 
de volgende redenen :

 “1. Luidens artikel 36, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
moet de jonge werknemer, om toegelaten te worden tot het recht op wachtuit-
keringen, aan de volgende voorwaarden voldoen :

1o niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht ;

2o a) ofwel studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus, 
of het derde jaar van studies met een volledig leerplan van het secundair tech-
nisch-, kunst- of beroepsonderwijs voleindigd hebben in een onderwijsinstelling 
opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap ; (...)

h) ofwel studies of een vorming gevolgd hebben in een andere Lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld 
zijn :

— de jongere legt documenten voor waaruit blijkt dat de studie of de vorming 
van hetzelfde niveau en gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de voormelde 
litterae ;

— op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag is de jongere, als kind, ten laste 
van migrerende werknemers in de zin van artikel 48 van het EG-Verdrag, die in 
België verblijven ; (...)

j) ofwel een bewijsstuk bekomen hebben afgeleverd door een Gemeenschap 
dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift bedoeld onder b) of een 
toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs ; deze littera geldt 
evenwel slechts op voorwaarde voorafgaandelijk ten minste zes jaar studies 
gevolgd te hebben in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend 
door een Gemeenschap (...).

Littera h) werd in artikel 36, § 1, eerste lid, 2o, van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 ingevoegd bij koninklijk besluit van 13 december 1996, dat in 
werking is getreden op 1 januari 1997, teneinde de nationale reglementering in 
overeenstemming te brengen met het gemeenschapsrecht, en dat ten gevolge 
van het arrest van 12 september 1996 van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

Littera j) werd aan artikel 36, § 1, eerste lid, 2o, van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 toegevoegd bij koninklijk besluit van 11 februari 2003, dat 
uitwerking heeft gekregen op 1 januari 2003, en dat ten gevolge het arrest van 
11 juli 2002 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij arrest van 
11 juli 2002 het standpunt bevestigd dat het ingenomen had in het arrest van 
12 september 1996, volgens hetwelk de toepassing van het gemeenschapsrecht 
inzake het vrij verkeer van werknemers met betrekking tot een nationale rege-
ling die verband houdt met de werkloosheidsverzekering, verlangt dat degene die 
een beroep erop doet, reeds tot de arbeidsmarkt behoort door de uitoefening van 
een reële en daadwerkelijke beroepswerkzaamheid waardoor hij de hoedanigheid 
van werknemer in de zin van het gemeenschapsrecht heeft verkregen, wat per 
definitie niet het geval is bij jongeren die een eerste dienstbetrekking zoeken.

(De eiseres) kan bijgevolg geen aanspraak maken op de rechten die door 
artikel 48 van het Verdrag en door de verordening nr. 1612/68 worden toegekend 
aan de migrerende werknemers, evenmin als op de afgeleide rechten die deze 
verordening toekent aan de gezinsleden van dergelijke werknemers.

3. Hoewel (de eiseres) haar argumentatie niet grondt op littera h) van artikel 36, 
§ 1, eerste lid, 2o, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, moet erop 
gewezen worden dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 
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zijn arrest van 11 juli 2002, dat handelt over een Belgische onderdaan die in het 
buitenland onderwijs was gaan volgen en vervolgens naar België was terugge-
keerd om dat onderwijs voort te zetten en werk te zoeken, geen afbreuk doet aan 
de op buitenlandse onderdanen toepasselijke voorwaarden noch, inzonderheid, 
aan het arrest van 12 september 1996 dat betrekking heeft op een zaak waarin de 
verweten en vastgestelde indirecte discriminatie beperkt was tot de migrerende 
werknemers, doordat hun kinderen niet over dezelfde rechten beschikten als de 
kinderen ten laste van Belgische werknemers.

4. In het arrest van 11 juli 2002 stelt het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen vast dat de aanvrager van wachtuitkeringen geen beroep kan 
doen op de rechten die artikel 48 van het Verdrag en verordening nr. 1612/68 aan 
migrerende werknemers toekent, en evenmin op de afgeleide rechten die gezins-
leden van dergelijke werknemers aan die verordening ontlenen, en onderzoekt 
het vervolgens de zaak op grond van de bepalingen betreffende het Europese 
burgerschap (artikel 8 van het EG-Verdrag : vrijheid om op het grondgebied van 
de lidstaten te reizen en te verblijven).

De aan het Hof van Justitie voorgelegde vraag betrof de situatie van mevrouw 
D’H., Belgisch onderdaan, die haar middelbaar onderwijs in Frankrijk had 
voltooid, waar zij in 1991 het baccalaureaatsdiploma had behaald. Dat diploma 
wordt in België erkend als gelijkwaardig aan het gehomologeerd getuigschrift 
van hoger secundair onderwijs samen met het gehomologeerd bekwaamheidsat-
test dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Mevrouw D’H. had vervolgens tot 
1995 een universitaire opleiding gevolgd in België. In 1996 had zij wachtuitke-
ringen aangevraagd. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening had haar verzoek 
om wachtuitkeringen bij beslissing van 17 september 1996 afgewezen, op grond 
dat zij niet voldeed aan de voorwaarde van artikel 36, § 1, eerste lid, 2o , sub a, van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen oordeelde dat de nati-
onale regeling, door de toekenning van de wachtuitkeringen te verbinden aan de 
voorwaarde dat het vereiste diploma in België was behaald, bepaalde nationale 
onderdanen benadeelde, alleen al op grond dat zij hun recht van vrij verkeer 
hadden uitgeoefend om in een andere lidstaat te studeren, en dat een dergelijke 
ongelijke behandeling in strijd was met de beginselen die aan de hoedanigheid 
van burger van de Unie ten grondslag liggen, met name de garantie dat de burgers 
bij de uitoefening van hun recht van vrij verkeer rechtens gelijk worden behan-
deld. Het Hof van Justitie wees erop dat ‘de wachtuitkeringen waarin de Belgi-
sche regeling voorziet en die de ontvanger ervan toegang verschaffen tot speciale 
werkgelegenheidsprogramma’s, tot doel hebben de overgang van studie naar 
beroepsleven voor jongeren te vergemakkelijken. In deze context is het recht-
matig dat de nationale wetgever zich ervan wil vergewissen dat er een werkelijke 
band bestaat tussen de aanvrager van de uitkeringen en de betrokken geogra-
fische arbeidsmarkt. Wanneer daartoe één enkel criterium wordt gehanteerd, 
namelijk de plaats waar het middelbareschooldiploma is behaald, is dit evenwel 
te algemeen en te exclusief’. Het Hof van Justitie gaf dus volgend antwoord op de 
prejudiciële vraag : ‘Het gemeenschapsrecht verzet zich ertegen dat een lidstaat 
weigert aan een van zijn onderdanen, een student op zoek naar een eerste dienst-
betrekking, wachtuitkeringen toe te kennen op de uitsluitende grond dat deze 
student zijn middelbare studie in een andere lidstaat heeft voltooid’.

5. Als gevolg van dat arrest werd een littera j) toegevoegd aan artikel 36, § 1, 
eerste lid, 2o, van het koninklijk besluit van 25 november 1991. De jonge werk-
nemer die in het buitenland een diploma heeft behaald dat gelijkwaardig is aan 
dat welk in België recht geeft op wachtuitkeringen, kan aanspraak maken op 
uitkeringen op voorwaarde dat hij vóór het behalen van dat diploma zes jaar 
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onderwijs in België heeft gevolgd. Die voorwaarde werd ingevoegd om de band 
met de Belgische arbeidsmarkt te waarborgen.

(De eiseres) kan niet worden gevolgd wanneer zij betoogt dat artikel 36, § 1, 
eerste lid, 2o, j), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 indruist tegen 
het beginsel van de gelijke behandeling, zoals vastgelegd in artikel 39 van het 
EG-Verdrag en artikel 7 van de verordening nr. 1612/68, aangezien zij geen ‘werk-
nemer’ is in de zin van het gemeenschapsrecht. Zij heeft immers nooit toegang 
gehad tot de arbeidsmarkt.

Daarenboven wordt het beginsel van het vrij verkeer van de burgers binnen de 
Unie niet miskend aangezien (de eiseres) geen enkele schade lijdt door het feit 
dat zij zich in België heeft gevestigd. Zij verliest immers geen enkel recht en zij 
bevindt zich niet in een minder gunstige positie omdat zij gebruik heeft gemaakt 
van haar recht op het vrij verkeer van personen door Frankrijk te verlaten en 
zich in België te vestigen.

Ten slotte merkt (de verweerder) terecht op dat, enerzijds, het verblijf in België 
een voorwaarde is waaraan eerst moet worden voldaan vóór uitkeringen kunnen 
worden aangevraagd en dat, anderzijds, de inschrijving bij de Forem niet volstaat 
om een werkelijke band met de Belgische arbeidsmarkt aan te tonen en dat, ten 
slotte, de nationaliteit van de echtgenoot van (de eiseres) geen enkel verband 
met de arbeidsmarkt vertoont”.

Grieven

In haar appelconclusie betoogde de eiseres dat “in zoverre zij sinds 1 februari 
2002 als werkzoekende bij de Forem is ingeschreven, sinds 2001 gehuwd is met een 
Belgisch staatsburger en met haar echtgenoot in België verblijft, zij in tegenstel-
ling tot (de verweerder) meent dat de werkelijke band tussen haarzelf en de Belgi-
sche geografische arbeidsmarkt groot genoeg is om vanaf 1 juni 2003 wachtuitke-
ringen te kunnen genieten”. Zij verzocht het arbeidshof bijgevolg om artikel 36, 
§ 1, eerste lid, 2o), j), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 toe te passen 
op een wijze die strookte met de bepalingen van het Verdrag. Dat artikel biedt 
de mogelijkheid om wachtuitkeringen toe te kennen aan een jonge werknemer 
die in een ander land van de Europese Gemeenschap onderwijs heeft voltooid dat 
gelijkwaardig is aan dat welk in België recht geeft op wachtuitkeringen, op voor-
waarde dat hij eerst ten minste zes jaar onderwijs heeft gevolgd in een onderwijs-
instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door één van de Gemeenschappen 
van België. De eiseres verzocht het arbeidshof om die laatste voorwaarde, die 
discriminatoir is, te vervangen door andere elementen die de werkelijke band 
tussen haarzelf en de Belgische arbeidsmarkt konden aantonen.

Zowel krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen 
norm mag toepassen die een hogere bepaling schendt als krachtens artikel 159 
van de Grondwet, dat voormeld beginsel toepast, als van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de voorrang, op de bepalingen van nationaal recht, van de bepalingen 
van internationaal recht die een rechtstreekse werking hebben (met inbegrip van 
het gemeenschapsrecht), moest het arbeidshof uitspraak doen op grond van de 
rechten die aan de eiseres zijn verleend door het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en door artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Artikel 17 van het Verdrag kent aan elke persoon die de nationaliteit van een 
Lidstaat heeft, het statuut van burger van de Unie toe ; een onderdaan van een 
andere Lidstaat die wettig verblijft op het grondgebied van een andere Lidstaat, 
valt rationae personae onder de toepassing van de bepalingen van het Verdrag 
die betrekking hebben op het Europese burgerschap en kan bijgevolg aanspraak 
maken op de in het Verdrag bepaalde rechten die artikel 17 verbindt aan het 
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statuut van burger van de Unie. Zo is het gemeenschapsrecht onder meer van 
toepassing op de situatie waarin de bij het Verdrag gewaarborgde fundamen-
tele vrijheden worden uitgeoefend, meer bepaald de vrijheid om te reizen en te 
verblijven op het grondgebied van de Lidstaten, die zijn vastgelegd in de arti-
kelen 18 en 39 van dat Verdrag. Krachtens artikel 12 van het Verdrag heeft elke 
burger van de Unie het recht om, binnen de werkingssfeer rationae materiae van 
het Verdrag, niet op grond van nationaliteit gediscrimineerd te worden.

Eerste onderdeel

In de in het middel bedoelde artikelen 12, eerste lid, 17, 18 en 39 van het Verdrag 
is het recht van alle Europese burgers vastgelegd om in een andere Lidstaat dan 
die waaruit zij afkomstig zijn, niet anders te worden behandeld dan de onder-
danen van die Lidstaat, behalve indien dat verschil in behandeling gegrond is op 
objectieve overwegingen die geen verband houden met de nationaliteit van de 
betrokkenen en die in een redelijke verhouding staan tot het door de nationale 
wetgeving van die Staat nagestreefde doel.

De in artikel 36, § 1, eerste lid, 2o, j), opgelegde voorwaarde om, vóór het behalen 
van het bewijsstuk dat de gelijkwaardigheid vaststelt met het getuigschrift 
bedoeld onder b) of met een toelatingsbewijs dat toegang geeft tot het hoger 
onderwijs, zes jaar onderwijs in België te hebben gevolgd, staat niet los van de 
nationaliteit van de betrokkenen, daar de Belgische onderdanen makkelijker aan 
die voorwaarde kunnen voldoen.

Die voorwaarde is niet evenredig aan het door het Belgische recht wettig nage-
streefde doel. De bij artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
toegekende wachtuitkeringen hebben tot doel de overgang van onderwijs naar 
de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Een Lidstaat kan niet verplicht worden 
een wachtuitkering te betalen aan elke student die zijn studie voltooid heeft in 
één van de Lidstaten van de Europese Unie en vervolgens op zoek gaat naar een 
eerste dienstbetrekking. Daarom kan worden geëist dat er tussen de gaststaat en 
de student een bepaalde band bestaat. Hoewel de nationale wetgever aldus een 
wettige reden heeft om zich te vergewissen van het bestaan van een werkelijke 
band tussen de aanvrager van wachtuitkeringen en de betrokken geografische 
arbeidsmarkt, is de vereiste om — vóór het onderwijs dat recht geeft op die uitke-
ringen — ten minste zes jaar onderwijs te hebben gevolgd in een onderwijsinstel-
ling die is opgericht, gesubsidieerd of erkend door één van de Gemeenschappen 
van België buitensporig, aangezien die vereiste te algemeen en exclusief is. Ze 
kent ten onrechte een te groot gewicht toe aan een factor die niet noodzakelijk 
een juiste weergave is van de mate waarin er een werkelijke band bestaat tussen 
de aanvrager van de wachtuitkeringen en de geografische arbeidsmarkt. Door 
die vereiste worden alle jongeren die zich, net als de eiseres, binnen de Euro-
pese Gemeenschap hebben verplaatst om met een Belg te huwen en in België 
een gezin te stichten, uitgesloten van wachtuitkeringen en, bijgevolg, van de 
programma’s die de jeugdwerkloosheid bestrijden en die maatregelen bevatten 
om jonge werklozen aan het werk te zetten teneinde hen, inzonderheid, de kans 
te bieden werkervaring op te doen. Die uitsluiting vertoont geen enkel verband 
met het nagestreefde doel, met name vermijden dat verplaatsingen binnen de 
Europese Gemeenschap gedaan worden om socialezekerheidsuitkeringen in een 
andere Lidstaat te kunnen genieten. Zij miskent zowel het gemeenschapsrech-
telijk beginsel volgens hetwelk elke Lidstaat het gezin van de communautaire 
werknemer zo goed mogelijk moet integreren in de gaststaat, als het beginsel 
van de eerbiediging van het gezinsleven, vastgelegd in artikel 8 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het arbeidshof mocht op die voorwaarde dus geen acht slaan en diende te 
onderzoeken of de werkelijke band tussen de eiseres en de Belgische arbeids-

ARREST-2013-04.indb   880 14/02/14   16:40



N° 221 - 8.4.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 881

markt niet kon worden afgeleid uit het geheel van de door haar aangevoerde 
gegevens.

Wat dat betreft is de Belgische nationaliteit van de echtgenoot, in tegenstelling 
tot wat het arrest aanneemt, geen element dat in deze zaak “geen enkel verband 
met de arbeidsmarkt vertoont”, aangezien het echtpaar, dat samengesteld is uit 
twee staatsburgers uit de Europese Unie met een verschillende nationaliteit, zich 
in de Staat van een van de twee staatsburgers heeft gevestigd. De nationaliteit 
van de echtgenoot en de vestiging van het echtpaar in België zijn elementen 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de band tussen 
de aanvrager van de wachtuitkeringen en de betrokken arbeidsmarkt.

Het verblijf in België is, in tegenstelling tot wat het arrest aanneemt, niet 
de “voorwaarde waaraan eerst moet worden voldaan vóór uitkeringen kunnen 
worden aangevraagd”. Vooreerst betreft het een voorwaarde die zowel in het 
Belgische recht (met name de artikelen 36, § 2, inzonderheid 4o en 5o, 94 en 97 van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991) als in gemeenschapsrecht (met name 
de artikelen 69 en 71 van de verordening nr. 1408/71) verfijnd wordt. Daarenboven, 
en vooral, zijn de redenen om van verblijfplaats te wisselen, te weten de wil om 
met haar echtgenoot samen te leven, en de duur van het verblijf elementen op 
grond waarvan de werkelijke band beoordeeld moet worden.

Ten slotte is de inschrijving als werkzoekende, met name wat betreft de duur 
ervan, een gegeven op grond waarvan de band van de aanvrager met de arbeids-
markt beoordeeld kan worden.

Het arrest dat weigert aan de eiseres wachtuitkeringen toe te kennen, op grond 
dat het verblijf in België een voorwaarde is waaraan eerst moet worden voldaan 
voordat uitkeringen kunnen worden aangevraagd, dat de inschrijving bij de Forem 
niet volstaat om de band tussen de aanvrager en de Belgische arbeidsmarkt aan 
te tonen en dat de nationaliteit van de echtgenoot geen enkel verband met die 
arbeidsmarkt vertoont, schendt alle in het middel aangewezen bepalingen. […]

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 25 oktober 
2012 zegt dat een financiële uitkering die de toegang tot de arbeidsmarkt 
van een lidstaat beoogt te vergemakkelijken, binnen de werkingssfeer 
valt van artikel 39, lid 2, EG, in de te Amsterdam op 2 oktober 1997 
geconsolideerde versie, dat vaststaat dat de wachtuitkeringen waarin 
de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling voorziet, 
sociale uitkeringen zijn die tot doel hebben de overgang van studie naar 
beroepsleven voor jongeren te vergemakkelijken en dat, aangezien op 
de datum van de indiening van haar aanvraag om deze uitkeringen te 
verkrijgen, de eiseres staatsburger was van een lidstaat en, na haar 
studie te hebben voleindigd, op zoek was naar een dienstbetrekking in 
België, zij op goede gronden met een beroep op artikel 39 EG kan staande 
houden dat zij met betrekking tot de toekenning van wachtuitkeringen 
niet mag worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit. 

Het verklaart voor recht dat artikel 39 EG zich verzet tegen een natio-
nale bepaling, zoals artikel 36, § 1, eerste lid, 2o, j) Werkloosheidsbesluit, 
die het recht op wachtuitkeringen voor jongeren die op zoek zijn naar 
hun eerste dienstbetrekking, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de 
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betrokkene voorafgaand ten minste zes jaar onderwijs heeft gevolgd aan 
een onderwijsinstelling van de ontvangende lidstaat, voor zover deze 
voorwaarde belet dat rekening wordt gehouden met andere representa-
tieve factoren die het bestaan kunnen aantonen van een werkelijke band 
tussen de aanvrager van wachtuitkeringen en de betrokken geogra fische 
arbeidsmarkt, en daardoor verder gaat dan nodig voor de verwezen-
lijking van de door die bepaling nagestreefde doelstelling, te weten het 
bestaan van een dergelijke band te waarborgen.

Het bestreden arrest dat beslist dat, omdat niet voldaan is aan de 
voornoemde voorwaarde van artikel 36, § 1, eerste lid, 2o, j), noch het 
verblijf van de eiseres met haar Belgische echtgenoot in België, noch 
haar inschrijving als werkzoekende bij een Belgische dienst voor arbeids-
voorziening, zestien maanden vóór de aanvraag van wachtuitkeringen, 
volstaan om een werkelijke band aan te tonen met de Belgische arbeids-
markt, die het toekennen van die uitkeringen rechtvaardigt, schendt 
artikel 39 van het Verdrag. 

In zoverre is het onderdeel gegrond. 

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

ontvankelijk verklaart. 
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest. 
Veroordeelt de verweerder tot de kosten, gelet op artikel 1017, tweede 

lid Gerechtelijk Wetboek.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel. 

8 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer 
Oosterbosch en de heer Foriers.

N° 222

3o kamer — 8 april 2013
(S.12.0128.F)

1o GroNDWeT. — GroNDWeT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 10. — GeLI-
JkHeID. — voorWaarDeN. — BeGrIP.

2o GroNDWeT. — GroNDWeT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 11. — NoN 
DISCrImINaTIe. — voorWaarDeN. — BeGrIP.

3o oNDerNemINGSraaD eN veILIGHeIDSComITe. — BeSCHermDe 
WerkNemerS. — vakBoNDSafGevaarDIGDe. — CoLLeCTIef oNTSLaG. — 
BeSCHermING TeGeN oNTSLaG. — CoLLeCTIeve arBeIDSovereeNkomST vaN 
30 JUNI 1980. — ToePaSSING. — voorWaarDeN. 

4o CoLLeCTIeve arBeIDSovereeNkomST. — ParITaIr ComITé voor 
HeT BoUWBeDrIJf. — vakBoNDSafvaarDIGING. — vakBoNDSafGevaarDIGDe. — 
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CoLLeCTIef oNTSLaG. — BeSCHermING TeGeN oNTSLaG. — CoLLeCTIeve arBeIDS-
overeeNkomST vaN 30 JUNI 1980. — ToePaSSING. — voorWaarDeN.

5o vakBoNDSafvaarDIGING. — oNDerNemINGSraaD eN veILIGHeIDSCo-
mITé. — BeSCHermDe WerkNemerS. — vakBoNDSafGevaarDIGDe. — CoLLeCTIef 
oNTSLaG. — BeSCHermING TeGeN oNTSLaG. — CoLLeCTIeve arBeIDSovereeN-
komST vaN 30 JUNI 1980. — ToePaSSING. — voorWaarDeN.

1o en 2o De regel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet uit artikel 10 van de 
Grondwet en de regel van het verbod van discriminatie in het genot van de 
rechten en vrijheden van de Belgen van artikel 11 van de Grondwet, impli
ceren dat ieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt 
behandeld maar sluiten niet uit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
verschillende categorieën van personen op voorwaarde dat het onderschei
dingscriterium objectief en redelijk kan worden verantwoord ; het bestaan 
van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld in het licht van 
de doelstelling en de gevolgen van de genomen maatregel ; het gelijkheids
beginsel wordt miskend als is aangetoond dat er geen redelijke proportiona
liteit bestaat tussen het nagestreefde doel en de aangewende middelen.

3o, 4o en 5o Het arrest verantwoordt zijn beslissing naar recht om zelfs bij 
collectief ontslag, de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 30 juni 1980 op de vakbondsafgevaardigden toe te passen, aangezien 
blijkt uit de feitelijke overwegingen, die het in aanmerking neemt, dat het 
risico op discriminatie door de werkgever onder de ontslagen werknemers 
niet is afgewend. (Art. 17, CAO 30 juni 1980, gesloten in het Paritair 
Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale 
 afvaardigingen, algemeen verbindend verklaard bij het KB 6 okt. 1980) 

(G. e.a. T. H. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 27 april 2012.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren volgend middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet ; 

— artikel 1138, 3o, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het principaal hoger beroep van de eisers niet gegrond 
en bevestigt bijgevolg het vonnis van de eerste rechter dat de vorderingen van 
de verweerders had ingewilligd en voor recht had gezegd dat hun schuldvor-
deringen op het faillissement van de naamloze vennootschap Orbetra wegens 
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 beschermingsvergoedingen respectievelijk ten belope van 2.259.504 frank voor H., 
1.600.016 frank voor V. en 1.700.192 frank voor M., vermeerderd met de intresten, 
op grond van volgende redenen :

 “B. Ten gronde
I. Recht op vergoedingen
In rechte wordt het eventueel ontslag van beschermde werknemers geregeld 

op grond van een rechtspleging die afwijkt van het gemeen recht krachtens de 
artikelen 17 en volgende van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1980 
gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van 
de syndicale afvaardigingen en algemeen verbindend verklaard bij het konink-
lijk besluit van 6 oktober 1980 en de artikelen 2 tot 19 van de wet van 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden ;

Er wordt niet betwist dat de vennootschap Orbetra ressorteerde onder het pari-
tair comité voor het bouwbedrijf en in het debat wordt aangenomen dat H., V. en 
M. vakbondsafgevaardigden waren ;

Dat wordt uitdrukkelijk erkend door de curatoren in hun geschriften van hoger 
beroep. Zowel in het verzoekschrift als in de syntheseconclusie staat : ‘De betrok-
kenen zijn tot hun ontslag vakbondsafgevaardigden van de Fédération générale 
du travail de Belgique in de gefailleerde onderneming geweest’ ;

Er wordt evenmin betwist dat zij op 23 augustus 1994 werden ontslagen en dat 
daarbij de procedure van artikel 17 van de voornoemde collectieve arbeidsover-
eenkomst niet is gevolgd ;

Volgens de curatoren moet evenwel worden nagegaan of de beschermde werk-
nemers zijn ontslagen wegens hun hoedanigheid van vakbondsafgevaardigden ;

Zij betogen immers dienaangaande dat de schending van de wettelijke voor-
schriften geen gevolg moet hebben wanneer die werknemers in bepaalde omstan-
digheden niet wegens het uitoefenen van hun vakbondsmandaat zijn ontslagen 
zodat de geest van de bepaling is nageleefd ;

Zij stellen dat het duidelijk is dat de drie vakbondsafgevaardigden helemaal 
niet werden gediscrimineerd en niet het slachtoffer zijn geworden van hun 
statuut als vakbondsafgevaardigde aangezien al het personeel van de onderne-
ming is ontslagen wegens haar uiterst benarde financiële toestand die tot het 
faillissement heeft geleid ;

Er moet echter op worden gewezen, wat de rechtbank trouwens had gedaan, 
dat de litigieuze ontslagen op 23 augustus 1994 zijn gebeurd, nog voor de onder-
neming failliet werd verklaard en zelfs voor ze in vereffening werd gesteld, en 
bovendien blijkt uit het onderzoek van de specifieke rechtspraak van het Hof van 
Cassatie dat de bescherming die geboden wordt door het statuut van vakbonds-
afgevaardigde in het algemeen belang is ingesteld en dus van openbare orde is en 
dat vrijstelling van de voorgeschreven vormvereisten enkel uit een gerechtelijke 
beslissing kan volgen die het collectief ontslag oplegt en niet uit de vaststelling 
van een virtuele staat van faillissement ;

Het Hof van Cassatie heeft op 16 mei 2011 voor recht gezegd dat ‘de bij de Wet 
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde bijzondere bescherming 
tegen ontslag voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de 
comités voor bescherming en preventie op het werk, alsmede voor de kandidaat-
personeelsafgevaardigden, tot doel heeft, enerzijds, aan de personeelsafgevaar-
digden de gelegenheid te geven hun opdracht in de onderneming uit te oefenen, 
en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich 
kandidaat te stellen teneinde die opdracht uit te oefenen ; die bescherming, 
waartoe de in artikel 14 van deze wet bepaalde mogelijkheid tot reïntegratie in 
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de onderneming behoort, in het algemeen belang is ingevoerd en dienvolgens de 
openbare orde raakt’ ;

Hetzelfde Hof heeft overigens ook voor recht gezegd dat ‘de werkgever, de 
curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerechtelijk akkoord 
niet zijn gehouden het paritair comité te raadplegen alvorens een beschermde 
werknemer wegens economische of technische redenen te ontslaan, wanneer zij 
ingevolge een rechterlijke beslissing, verplicht zijn alle werknemers gelijkelijk 
en terzelfdertijd of binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie 
uitgesloten is ; een vonnis van faillietverklaring is op zichzelf geen rechterlijke 
beslissing waarbij de curator ervan wordt vrijgesteld het paritair comité te raad-
plegen’ ;

Uit die rechtspraak, waarbij het [arbeids]hof zich aansluit, volgt duidelijk dat 
de uitzondering aldus moet worden begrepen dat het gaat om de uitvoering van 
een gerechtelijke beslissing die het ontslag van al het personeel beveelt waardoor 
de werkgever, de curator of de vereffenaar het paritair comité niet meer hoeft te 
raadplegen ;

Dat is hier niet het geval aangezien de ontslagen van de drie vakbondsafgevaar-
digden weliswaar in het kader van een collectief ontslag zijn gedaan, maar op 
bevel van de werkgever zonder dat er sprake is van enige gerechtelijke beslissing ;

Het is best waarschijnlijk dat de onderneming toen virtueel failliet was maar 
die omstandigheid alleen, die tot dan enkel aan de werkgever ter beoordeling 
staat, volstaat niet om vrijstelling van een verplichting van openbare orde te 
verantwoorden ;

Bovendien moet erop worden gewezen dat die verplichting elke discriminatie wil 
verhinderen, dal wil zeggen ‘voorkomen’, doordat de werkgever noch de curator 
niet de mogelijkheid krijgt te beoordelen of er al dan niet discriminatie is ;

Het gaat niet om een controle a posteriori.

Aldus kon de onderneming Orbetra op het ogenblik van de litigieuze ontslagen, 
op 23 augustus 1994 toen ze nog niet failliet was verklaard en zelfs nog niet in 
vereffening was gesteld, niet voorbijgaan aan de bijzondere procedure van de 
voornoemde wetsbepalingen zonder de sancties op te lopen die bij niet-naleving 
van die verplichting zijn bepaald ;

Het [arbeids]hof hoeft niet te onderzoeken wat de toestand zou zijn geweest 
indien, wat niet het geval is geweest, de litigieuze ontslagen na het vonnis van 
faillietverklaring zouden zijn gegeven ;

Tot slot vormen de rechtsvorderingen van de oorspronkelijke eisers om de 
vergoedingen te ontvangen die bepaald zijn als de werkgever zijn verplichtingen 
niet nakomt, de normale en niet onrechtmatige uitvoering van hun recht dat 
rechtstreeks voortvloeit uit het foutieve optreden van de werkgever zelf ;

Het principaal hoger beroep is niet gegrond”.

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

De regel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet uit artikel 10 van de Grondwet 
en de regel van het verbod van discriminatie in het genot van de rechten en vrij-
heden van de Belgen van artikel 11 van de Grondwet, impliceren dat ieder die 
zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld maar sluiten 
niet uit dat een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende categorieën van 
personen op voorwaarde dat het onderscheidingscriterium objectief en redelijk 
kan worden verantwoord ; het bestaan van een dergelijke verantwoording moet 
worden beoordeeld in het licht van de doelstelling en de gevolgen van de genomen 
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maatregel. De regels van gelijkheid en niet discriminatie beletten overigens dat 
categorieën personen die in het licht van de norm wezenlijk verschillen, zonder 
redelijke verantwoording op identieke wijze worden behandeld.

De arbeidsrechter, die de wettelijkheid van een collectieve arbeidsovereen-
komst moet nagaan, mag een dergelijke onwettige overeenkomst niet toepassen 
ondanks het feit dat zij bij koninklijk besluit verbindend is verklaard.

Het arrest dat voor recht zegt dat de onderneming Orbetra vergoedingen moet 
betalen omdat zij de bijzondere procedure van de artikelen 17 en volgende van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1980 gesloten in het Paritair Comité 
voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen 
en verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 6 oktober 1980 niet heeft 
gevolgd, terwijl het arbeidshof heeft vastgesteld dat de litigieuze ontslagen zijn 
gegeven “in het kader van een collectief ontslag”, past de voormelde bepalingen 
van die collectieve arbeidsovereenkomst toe hoewel ze discriminerend zijn.

De bepalingen van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst en meer 
bepaald de artikelen 17 en volgende, verplichten de werkgever die om eender 
welke reden een vakbondsafgevaardigde wil ontslaan, immers de daarin bepaalde 
procedure te volgen en inzonderheid vooraf de vakbondsafvaardiging en de 
vakorganisatie die de kandidatuur van de afgevaardigde heeft voorgedragen, 
in te lichten om het geplande ontslag te bekrachtigen, en bevatten aldus een 
middel dat buiten verhouding staat tot de daarin beoogde doelstelling, aangezien 
bij collectief ontslag wegens sluiting van de onderneming er geen enkel risico 
bestaat op discriminatie van de beschermde werknemers door de werkgever.

Het arrest dat de bepalingen van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst 
toepast terwijl het die toepassing had moeten weigeren, schendt de artikelen 10, 
11 en 159 van de Grondwet.

Indien het Hof zou oordelen dat de door de eisers aangevoerde discriminatie 
voortvloeit uit artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, verzoeken de eisers het 
Hof, althans, de volgende prejudiciële vraag te stellen :

Bevat artikel 3, § 1, 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, in het geval van een collectief ontslag 
wegens de volledige sluiting van de onderneming, niet een middel dat buiten 
verhouding staat tot het door de wetgever nagestreefde doel wanneer het de 
werkgever verplicht vooraf het ontslag voor te leggen aan het paritair comité om 
die sluiting als technische en economische redenen te doen erkennen ?

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

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

Derde onderdeel

Het arrest stelt vast, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, 
dat “niet wordt betwist [dat de rechtsvoorganger van de verweerster en 
van de verweerders] op 23 augustus 1994 werden ontslagen en dat daarbij 
de procedure van artikel 17 [van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 30 juni 1980 gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, 
betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen en algemeen 
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verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 6 oktober 1980 van 
de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst] niet is gevolgd”.

Die bepaling zegt dat een vakbondsafgevaardigde niet kan worden 
ontslagen om welke reden ook, behalve om dringende redenen, tenzij de 
procedure die zij instelt is gevolgd.

Het onderdeel voert aan dat artikel 17 van de voormelde collectieve 
arbeidsovereenkomst, dat zijn toepassing niet uitsluit wanner het 
ontslag van een vakbondsafgevaardigde kadert in een collectief ontslag 
wegens sluiting van de onderneming, aldus een middel hanteert dat 
buiten verhouding staat tot de daarin beoogde doelstelling, aangezien in 
een dergelijk geval geen enkel risico bestaat op discriminatie onder de 
ontslagen werknemers door de werkgever.

De regel dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet uit artikel 10 van de 
Grondwet en de regel van het verbod van discriminatie in het genot van 
de rechten en vrijheden van de Belgen van artikel 11 van de Grondwet, 
impliceren dat ieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde 
wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een onderscheid wordt 
gemaakt tussen verschillende categorieën van personen op voorwaarde 
dat het onderscheidingscriterium objectief en redelijk kan worden 
verantwoord ; het bestaan van een dergelijke verantwoording moet 
worden beoordeeld in het licht van de doelstelling en de gevolgen van 
de genomen maatregel ; het gelijkheidsbeginsel wordt miskend als is 
aangetoond dat er geen redelijke proportionaliteit bestaat tussen het 
nagestreefde doel en de aangewende middelen.

Het arrest dat overweegt dat alleen “de uitvoering van een gerech-
telijke beslissing die het ontslag van al het personeel beveelt [verant-
woordt] dat de werkgever […] het paritair comité niet meer hoeft te 
raadplegen ; dat [dit] hier niet het geval is aangezien de ontslagen van 
de drie vakbondsafgevaardigden weliswaar in het kader van een collec-
tief ontslag zijn gegeven, maar op bevel van de werkgever zonder dat er 
sprake is van enige gerechtelijke beslissing ; [dat] het best waarschijn-
lijk is dat de onderneming toen virtueel failliet was maar [dat] die 
omstandigheid alleen […] niet volstaat om vrijstelling van een verplich-
ting van openbare orde te verantwoorden ; [dat] bovendien erop moet 
worden gewezen dat die verplichting elke discriminatie wil verhinderen, 
dal wil zeggen ‘voorkomen’, doordat de werkgever […] niet de mogelijk-
heid krijgt te beoordelen of er al dan niet discriminatie is” en dat “het 
gaat niet om een controle a posteriori”, verantwoordt naar recht zijn 
beslissing om de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
30 juni 1980 toe te passen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Aangezien de in het middel aangevoerde discriminatie niet stoelt op 
artikel 3, § 1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag-
regeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werk-
plaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, hoeft de 
door de eisers voorgestelde prejudiciële vraag niet te worden gesteld aan 
het Grondwettelijk Hof.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

8 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaat : de heer Maes.

N° 223
2o kamer — 9 april 2013

(P.12.0783.N)

1o STraf. — aNDere STraffeN. — BIJzoNDere verBeUrDverkLarING. — 
UIT HeT mISDrIJf verkreGeN vermoGeNS voorDeLeN. — verSCHILLeNDe veroor-
DeeLDeN. — faCULTaTIeve verBeUrDverkLarING. — GevoLG.

2o STraf. — aLGemeeN, STraf eN maaTreGeL, WeTTIGHeID. — 
verSCHILLeNDe veroorDeeLDeN. — HoofDeLIJke veroorDeLING ToT eeNzeLfDe 
STraf.

3o STraf. — aNDere STraffeN. — BIJzoNDere verBeUrDverkLarING. — 
UIT HeT mISDrIJf verkreGeN vermoGeNSvoorDeLeN. — verSCHILLeNDe veroor-
DeeLDeN. — HoofDeLIJke veroorDeLING. — WeTTIGHeID. 

1o Daar de verbeurdverklaring bepaald in de artikelen 42, 3o en 43bis, tweede 
lid Strafwetboek een facultatieve straf is, kan de rechter de bedragen die 
hij op grond van voormelde bepalingen verbeurdverklaart onder de veroor
deelden verdelen, daarbij mag het totale bedrag van de verbeurdverkla
ringen het bedrag van de uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen niet 
overschrijden. (Artt. 42, 3o en 43bis Strafwetboek)

2o en 3o De bepalingen van de artikelen 42, 3o en 43bis, tweede lid Strafwet
boek en het algemeen rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is, laten de 
rechter niet toe verschillende personen hoofdelijk tot één straf te veroor
delen ; het arrest dat op grond van de voormelde bepalingen meerdere daders 
veroordeelt tot de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen, waardoor 
die daders gezamenlijk schuldenaars worden van de Staat die zijn schuld
vordering op elk van hen voor het geheel kan verhalen, met het enige voor
behoud dat het totale bedrag van de verbeurdverklaring het rechtstreeks uit 
het misdrijf verkregen vermogensvoordeel niet mag overschrijden, beveelt in 
werkelijkheid ten laste van de daders de hoofdelijke verbeurdverklaring van 
die vermogensvoordelen en verantwoordt daardoor de beslissing niet naar 
recht. (Artt. 42, 3o en 43bis Strafwetboek)

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

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 26 maart 2012.
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De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

Het arrest spreekt de eiser I vrij voor verscheidene telastleggingen.
In zoverre tegen die beslissing gericht, is zijn cassatieberoep bij gebrek 

aan belang niet ontvankelijk.
Het arrest is wat de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders 

betreft, bij verstek gewezen. De tegen die beslissingen gerichte cassatie-
beroepen, die zijn ingesteld tijdens de gewone termijn van verzet, zijn 
niet ontvankelijk.

Eerste middel in zijn geheel

Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de arti-
kelen 42, 3o en 43bis Strafwetboek, alsmede miskenning van het alge-
meen rechtsbeginsel houdende het persoonlijke karakter van de straf : 
het arrest oordeelt enerzijds dat de verbeurdverklaring niet hoofdelijk 
ten aanzien van meerdere personen kan bevolen worden, maar verklaart 
anderzijds geldsommen van 20.050 euro en 176.826,02 euro verbeurd 
ten laste van de eiser I en telkens een medeveroordeelde “zonder dat 
het totale bedrag van de verbeurdverklaring het rechtstreeks uit het 
misdrijf verkregen vermogensvoordeel mag overschrijden” ; zodoende 
beveelt het arrest hoofdelijke verbeurdverklaringen ten laste van de 
eiser I en die medeveroordeelden ; hierdoor bevat het een tegenstrijdig-
heid in de motivering (eerste onderdeel) en tussen de motivering en het 
beschikkend gedeelte (tweede onderdeel), schendt het de artikelen 42, 3o 
en 43bis Strafwetboek en miskent het het algemeen rechtsbeginsel van 
het persoonlijke karakter van de straf (derde onderdeel).

De verbeurdverklaring bepaald in de artikelen 42, 3o en 43bis, tweede 
lid, Strafwetboek is een straf die op grond van artikel 43bis, eerste lid, 
Strafwetboek facultatief is.

Wegens het facultatieve karakter van die straf kan de rechter de 
bedragen die hij op grond van de voormelde bepalingen verbeurdver-
klaart, onder de veroordeelden verdelen. Daarbij mag het totale bedrag 
van de verbeurdverklaringen het bedrag van de uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen niet overschrijden.

Evenwel laten die bepalingen en het algemeen rechtsbeginsel dat de 
straf persoonlijk is, de rechter niet toe verschillende personen hoof-
delijk tot eenzelfde straf te veroordelen. 

Passieve hoofdelijkheid houdt in dat veroordeelden, hoewel zij onder-
ling slechts hun deel van de schuld moeten bijdragen, bij de tenuitvoer-
legging van de schuldvordering tot betaling waarvan zij hoofdelijk zijn 
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veroordeeld, door de schuldeiser elk voor het geheel van die schuldvor-
dering kunnen aangesproken worden en dat de betaling van de ene de 
andere bevrijdt, terwijl de executie het bedrag van de totale schuld niet 
mag overtreffen.

Het arrest beveelt de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen 
zoals in het middel vermeld. Die verbeurdverklaring leidt ertoe dat de 
Staat krachtens artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek, schuldeiser van 
de eiser en de respectieve medeveroordeelden wordt. 

Het arrest dat, op grond van de artikelen 42, 3o en 43bis, tweede lid, 
Strafwetboek, meerdere daders veroordeelt tot de verbeurdverklaring 
van vermogensvoordelen, waardoor die daders gezamenlijk schuldenaars 
worden van de Staat die zijn schuldvordering op elk van hen voor het 
geheel kan verhalen, met het enige voorbehoud dat het totale bedrag 
van de verbeurdverklaring het rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordeel niet mag overschrijden, beveelt in werkelijkheid ten 
laste van die daders de hoofdelijke verbeurdverklaring van die vermo-
gensvoordelen en verantwoordt daardoor de beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Tweede middel

Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het arrest 
oor deelt dat de eiser I zich heeft schuldig gemaakt aan misbruik van 
vennootschapsgoederen door een bedrag van 64.440,04 euro dat door de 
brandverzekeraar aan de C D S nv was gestort, aan te wenden voor 
de herstelling van bedrijfsgebouwen die zijn eigendom zijn, zonder te 
antwoorden op zijn verweer dat het een algemeen toegepaste praktijk is 
dat de vennootschap-vruchtgebruiker van de bedrijfsgebouwen het deel 
van de herstellingen dat overeenstemt met de waarde van haar vrucht-
gebruik, zelf bekostigt.

Het arrest oordeelt dat de eiser I schuldig is aan het bedoelde misdrijf 
op grond van twee redenen die elk die beslissing schragen, te weten 
dat de bedrijfsgebouwen de persoonlijke eigendom van de eiser I waren 
en dat hij hiervoor reeds persoonlijk een bedrag van 750.000 euro had 
ontvangen van de brandverzekeraar.

Het middel dat slechts opkomt tegen één van die redenen kan niet tot 
cassatie leiden en is bijgevolg bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-

vormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de 
wet gewezen. 

Omvang van de cassatie

De vernietiging van de beslissing van de verbeurdverklaring van de 
bedragen van 20.050 euro en 176.826,02 euro, brengt ook de vernietiging 
mee van de beslissing waarbij de verrekening wordt bevolen van het 
bedrag van 23.948,13 euro, afkomstig van de eiser I en in beslag gesteld 
op de bankrekening van het C.O.I.V. Die beslissingen hebben immers een 
nauw verband met elkaar. 
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verbeurdverklaring 

beveelt van de bedragen van 20.050 euro en 176.826,02 euro lastens de eiser 
I en de verrekening beveelt van het bedrag van 23.948,13 euro.

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 eiser I tot een derde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en laat de overige kosten van dat cassatieberoep ten laste van de 
Staat.

Veroordeelt de eiser II tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
Bepaalt de kosten in het geheel op 485,76 euro waarvan de eiser I 303,93 

euro verschuldigd is en de eiser II 181,83 euro.

9 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 224

2o kamer — 9 april 2013
(P.12.1208.N)

1o oNDerzoekSGereCHTeN. — reGeLING vaN De reCHTSPLeGING. — Neer-
LeGGING vaN CoNCLUSIe. — reDeNGevING.

2o reDeNeN vaN voNNISSeN eN arreSTeN. — oP CoNCLUSIe. — 
STrafzakeN (GeeSTrIJke DraNkeN eN DoUaNe eN aCCIJNzeN INBeGrePeN). — 
oNDerzoekSGereCHTeN. — reGeLING vaN De reCHTSPLeGING –NeerLeGGING vaN 
CoNCLUSIe. — reDeNGevING.

1o en 2o Het onderzoeksgerecht is verplicht, wanneer de inverdenkinggestelde 
bij conclusie aanvoert dat het hem verweten feit, al stond het vast, geen 
strafbaar feit uitmaakt, die conclusie te beantwoorden en daarbij concreet te 
onderzoeken of dat feit strafbaar is. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231, Wetboek 
van Strafvordering)

(S. T. m. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 juni 2012.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering
1. Artikel 128, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Indien 

de raadkamer van oordeel is dat het feit noch een misdaad, noch een 
wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, of dat tegen de inverdenking-
gestelde generlei bezwaar bestaat, verklaart zij dat er geen reden is tot 
vervolging”.

Dit artikel verplicht het onderzoeksgerecht, wanneer de inverden-
kinggestelde bij conclusie aanvoert dat het hem verweten feit, al stond 
het vast, geen strafbaar feit uitmaakt, die conclusie te beantwoorden en 
daarbij concreet te onderzoeken of dat feit strafbaar is.

2. De eiser, die vervolgd wordt voor inbreuk op artikel 16, derde lid, 
Boekhoudwet, heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling aange-
voerd dat de hem verweten feiten niet strafbaar zijn omdat artikel 78 
Ziekenhuiswet, thans artikel 84 van de wet van 10 juli 2008 betreffende 
de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, geen verwijzing 
naar dat artikel 16 bevat.

3. Het arrest (p. 5) verklaart eisers hoger beroep ongegrond omdat het 
oordeelt dat het onderzoeksgerecht enkel moet onderzoeken of de feiten 
van de telastleggingen een misdrijf zouden kunnen uitmaken en het aan 
de rechter die over de grond van de zaak oordeelt behoort te oordelen of 
artikel 16, derde lid, Boekhoudwet, van toepassing is op de ziekenhuizen. 
Aldus verantwoordt het de beslissing niet naar recht.

Middel

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

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

het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

9 april 2013— 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Torfs (bij de 
balie te Leuven).
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N° 225

2o kamer — 9 april 2013

(P.12.2018.N)

1o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — arTIkeL 6.3. — reCHT oP BIJSTaND vaN eeN 
raaDSmaN. — DraaGWIJDTe. — PoLyGraafTeST. 

2o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — arTIkeL 6.3. — reCHT oP BIJSTaND vaN eeN 
raaDSmaN. — DraaGWIJDTe. — oNDervraGING TIJDeNS voorLoPIGe HeCHTeNIS.

1o De artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM vereisen niet dat een verdachte bij het 
afleggen van een polygraaftest bijstand van een advocaat heeft. (Artt. 6.1 
en 6.3.c EVRM)

2o Noch artikel 6.1 en 6.3.c EVRM noch het algemeen rechtsbeginsel van de 
rechten van verdediging vereisen dat de inverdenkinggestelde tegen wie de 
onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding heeft verleend, ter gelegenheid 
van een ondervraging tijdens zijn voorlopige hechtenis bijstand heeft van 
een advocaat, tenzij hij daarom verzocht heeft en er in het licht van de 
bijzondere omstandigheden van de zaak geen dwingende redenen zijn om 
niet op dat verzoek in te gaan. (Artt. 6.1 en 6.3.c EVRM)

(D.)

Arrest.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 november 2012.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Eerste en tweede onderdeel

1. De onderdelen voeren schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, 
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging : het arrest steunt voor het bewijs van het aan de eiseres 
ten laste gelegde feit minstens gedeeltelijk op de verklaring die zij op 
7 november 2009 heeft afgelegd tijdens een op een polygraaftest aanslui-
tend videoverhoor, terwijl zij bij die polygraaftest en dat verhoor geen 
bijstand van een advocaat had en het arrest niet de bijzondere omstan-
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digheden aangeeft waaruit zou kunnen volgen dat er dwingende redenen 
bestonden om het recht op bijstand van een advocaat te beperken.

2. Artikel 6.1 en 6.3.c EVRM vereist niet dat een verdachte bij het 
afleggen van een polygraaftest bijstand van een advocaat heeft.

In zoverre falen de onderdelen naar recht.
3. Noch artikel 6.1 en 6.3.c EVRM noch het algemeen rechtsbeginsel 

van het recht van verdediging vereisen dat de inverdenkinggestelde 
tegen wie de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding heeft verleend, 
ter gelegenheid van een ondervraging tijdens zijn voorlopige hechtenis 
bijstand heeft van een advocaat, tenzij hij daarom heeft verzocht en er 
in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak geen dwin-
gende redenen zijn om niet op dat verzoek in te gaan. 

In zoverre de onderdelen van een andere rechtsopvatting uitgaan, falen 
ze eveneens naar recht.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
de eiseres voor de appelrechters heeft aangevoerd dat zij ter gelegenheid 
van haar verhoor van 7 november 2009 om de bijstand van een raadsman 
heeft gevraagd. 

5. Uit het arrest (p. 2) blijkt dat de onderzoeksrechter ten laste van 
de eiseres een bevel tot aanhouding heeft verleend op 12 oktober 2009 en 
dat zij in voorlopige hechtenis heeft verbleven tot 8 maart 2011. Verder 
stelt het arrest (pp. 4-5) vast dat de eiseres tijdens haar eerste verhoor 
op 12 oktober 2009 in kennis gesteld werd van het feit dat zij kon onder-
worpen worden aan een polygraaftest indien zij daarmee instemde, wat 
ze toen ook deed, en dat ze gedurende het gerechtelijk onderzoek werd 
bijgestaan door haar advocaat. Het arrest oordeelt vervolgens dat de 
eiseres met betrekking tot het al dan niet afleggen van een polygraaf-
test ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om hierover te overleggen 
met haar raadsman daar deze werd aangesteld op 13 oktober 2009 en ze 
op dat ogenblik reeds wist dat men het voornemen had dergelijke test 
te houden. Het oordeelt ook dat de eiseres met haar toestemming werd 
onderworpen aan de polygraaftest en dat ze later die dag tijdens een 
videoverhoor heeft verklaard op 11 oktober 2009 een met blauwe vloei-
stof doordrenkt suikerklontje in de koffie van haar echtgenoot te hebben 
gedaan.

Op die gronden vermag het arrest wettig de door de eiseres op 7 november 
2009 afgelegde verklaring voor de beoordeling van haar schuld in aanmer-
king te nemen, ongeacht de omstandigheid dat zij daarbij zichzelf incri-
mineerde.

In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3 EVRM en 
artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging : het arrest 
oordeelt enerzijds dat de door de eiseres zonder bijstand van een advo-
caat afgelegde verklaringen niet het doorslaggevend bewijs van de feiten 
uitmaken, maar neemt anderzijds uitdrukkelijk de redengeving over 
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van de eerste rechter, die minstens voor het bewijs van de materialiteit 
van de feiten op doorslaggevende wijze gebruik maakt van de door de 
eiseres op 7 november 2009 afgelegde verklaring ; bijgevolg is het arrest 
tegenstrijdig gemotiveerd en laat het het Hof niet toe de wettigheid van 
de beslissing te toetsen.

7. Uit het antwoord op het eerste en tweede onderdeel volgt dat de 
aangevoerde onwettigheden de eiseres niet kunnen grieven.

Het onderdeel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Vierde onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het 
arrest beantwoordt niet het heel gedetailleerde en aan de hand van 
concrete gegevens aangevoerde verweer in eiseres’ beroepsconclusie dat 
door de suggestieve vraagstelling en het blijven vragen stellen nadat 
de eiseres duidelijk te kennen had gegeven geen vragen meer te willen 
beantwoorden, haar recht op een eerlijk proces en recht van verdediging 
grovelijk zijn miskend.

9. Het arrest stelt vast dat uit het videoverhoor blijkt dat :

— er tijdens de ondervraging regelmatig pauzes werden gehouden, er 
aan de eiseres gelegenheid werd gegeven te roken en zij werd voorzien 
van drank ;

— de eiseres na de verandering van onderzoeker om 14.27 uur, aanvan-
kelijk bleef zwijgen en de verbalisant aanhoorde, waarna zij om 17.59 uur 
haar verhaal begon te vertellen en onder meer verklaarde met een blauwe 
vloeistof doordrenkte suikerklontjes in de koffie van haar echtgenoot 
te hebben gedaan ;

— de eiseres gedurende de geruime tijd dat zij werd verhoord, steeds op 
zeer vriendelijke wijze werd bejegend door de verbalisant die op rustige 
wijze alle elementen van het dossier samen met haar overliep en alle 
opties besprak ;

— uit niets blijkt dat de eiseres door de ondervragers zou zijn misleid, 
rechtstreeks of onrechtstreeks zou zijn gedwongen tot het afleggen 
van bepaalde ver klaringen of dat er bij het verhoor misbruik zou zijn 
gemaakt van enigerlei insinuatie, autoriteitsaspect of andere ongeoor-
loofde dwang of druk van enigerlei aard waardoor haar gedrag ontred-
derd zou zijn en haar verklaringen beïnvloed zouden zijn ;

— het recht op een eerlijk proces van de eiseres niet werd miskend en 
artikel 6 EVRM niet werd geschonden.

10. Met die redenen beantwoordt het arrest het bedoelde verweer van 
de eiseres.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

11. Voor het overige dient het arrest niet te antwoorden op de argu-
menten van de eiseres die zelf geen zelfstandig verweer uitmaken, maar 
die zij in haar beroepsconclusie enkel heeft aangewend ter ondersteu-
ning van haar verweer dat ter gelegenheid van het videoverhoor van 
7 november 2009 haar recht op een eerlijk proces en recht van verdedi-
ging werden miskend.

ARREST-2013-04.indb   895 14/02/14   16:40



896 ARRESTEN VAN CASSATIE 9.4.13 - N° 225

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Vijfde onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1, 6.2 en 6.3.c EVRM 
en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging 
van het recht van verdediging : het arrest verklaart de eiseres schuldig 
op grond van haar verklaring van 7 november 2009, ondanks de omstan-
digheid dat uit eiseres’ verweer blijkt dat de ondervragers op een sugges-
tieve manier op haar zijn blijven inpraten ook al had zij zich uitdrukke-
lijk op haar zwijgrecht beroepen door uitdrukkelijk geen verdere vragen 
te beantwoorden en ook al had zij geen bijstand van een advocaat ; aldus 
miskent het arrest het recht van verdediging van de eiseres, alsmede het 
vermoeden van onschuld.

13. Op grond van de redenen vermeld in het antwoord op het vierde 
onderdeel, oordeelt het arrest dat ter gelegenheid van het verhoor van 
7 november 2009, artikel 6 EVRM niet werd geschonden en eiseres recht 
op een eerlijk proces niet werd miskend. Aldus miskent het arrest geens-
zins het vermoeden van onschuld en is de beslissing naar recht verant-
woord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
14. Voor het overige komt het onderdeel op tegen het onaantast-

bare oordeel door het arrest dat uit niets blijkt dat de eiseres door de 
ondervragers zou zijn misleid, rechtstreeks of onrechtstreeks zou zijn 
gedwongen tot het afleggen van bepaalde ver klaringen of dat er bij het 
verhoor misbruik zou zijn gemaakt van enigerlei insinuatie, autoriteits-
aspect of andere ongeoorloofde dwang of druk van enigerlei aard waar-
door haar gedrag ontredderd zou zijn en haar verklaringen beïnvloed 
zouden zijn, of verplicht het tot 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

15. 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.

9 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.
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N° 226

2o kamer — 10 april 2013
(P.12.1960.F)

TaaLGeBrUIk. — GereCHTSzakeN (WeT 15 JUNI 1935). — voNNISSeN 
eN arreSTeN. NIeTIGHeDeN. — STrafzakeN. — TaaL vaN De reCHTSPLeGING. — 
arreST BevaT vermeLDINGeN IN eeN aNDere TaaL. — BeGINSeL vaN De eeNHeID 
vaN TaaL. — DraaGWIJDTe.

Krachtens de artikelen 13 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken is de eenheid van taal van een akte van rechtspleging 
alleen vereist voor de vermeldingen die voor de regelmatigheid van de akte 
zijn vereist  (1).

(D.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 november 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de met toepassing van de 
artikelen 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering gewezen beslis
singen

Eerste middel

De eiser voert vooreerst aan dat het arrest met toepassing van de arti-
kelen 13 en 40 Taalwet Gerechtszaken de beroepen beschikking nietig 
had moeten verklaren, aangezien die niet uitsluitend in het Frans was 
gesteld.

Krachtens die bepalingen is de eenheid van taal van een akte van 
rechtspleging alleen vereist voor de vermeldingen die voor de regelma-
tigheid van de akte zijn vereist.

De voormelde beschikking vermeldt in het Nederlands de verschillende 
omschrijvingen waarvoor, volgens de klacht van de burgerlijke partijen, 
de feiten waarvan zij zich slachtoffer achtten, in aanmerking komen.

Het arrest, dat oordeelt dat de beslissing niet gegrond is op de aanvan-
kelijk door de burgerlijke partijen in aanmerking genomen omschrij-
vingen maar op die van het openbaar ministerie en van de raadkamer, 

  (1)  B. DeJemePPe, “Le territoire des langues et la justice”, in Liber amicorum 
H.-D. BoSLy, Brussel, Larcier, Die Keure, 2009, p. 163.
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schendt de aangevoerde bepalingen niet, aangezien de vermeldingen 
waarop kritiek wordt uitgeoefend geen gevolgen hebben voor de regel-
matigheid van de akte.

Het middel voert ook aan dat het arrest de bewijskracht van de akten 
miskent, door te ontkennen dat de beschikking vermeldt dat er in de 
oorspronkelijke klacht geen corruptie ten laste is gelegd, hoewel dat 
wel degelijk het geval is.

Door te oordelen dat de beroepen beschikking niet gegrond is op de 
omschrijvingen van de oorspronkelijke klacht, geeft het arrest, dat 
alleen verwijst naar de omschrijvingen in het Nederlands, van die akte 
geen uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

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

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

gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet over het hoger beroep 
betreffende het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

10 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. —  
Advocaat : de heer Vandeboternet (bij de balie te Brussel).

N° 227

2o kamer — 10 april 2013
(P.12.2017.F)

1o mISDrIJf. — DeeLNemING. — DaDerS eN meDeDaDerS. — HoeDaNIGHeID 
vaN De BekLaaGDe aLS DaDer BeWezeN. — verPLICHTING De HoeDaNIGHeID aLS 
meDeDaDer Na Te GaaN.

2o STeDeNBoUW. — BoUWverGUNNING. — HeT mISDrIJf BoUWeN zoNDer 
verGUNNING. — HeT mISDrIJf INSTaNDHoUDING vaN eeN zoNDer verGUNNING oPGe-
TrokkeN BoUWWerk. — HoeDaNIGHeID vaN De BekLaaGDe aLS DaDer BeWezeN. 
— verPLICHTING De HoeDaNIGHeID aLS meDeDaDer Na Te GaaN.

3o STeDeNBoUW. — BoUWverGUNNING. — HeT mISDrIJf BoUWeN zoNDer 
verGUNNING. — HeT mISDrIJf INSTaNDHoUDING vaN eeN zoNDer verGUNNING 
oPGeTrokkeN BoUWWerk. — reGULarISaTIeaaNvraaG. — GevoLG.

4o STeDeNBoUW. — SaNCTIeS. — HeT mISDrIJf BoUWeN zoNDer verGUNNING. 
— HeT mISDrIJf INSTaNDHoUDING vaN eeN zoNDer verGUNNING oPGeTrokkeN 
BoUWWerk. — reGULarISaTIeaaNvraaG. — GevoLG.

1o en 2o Wanneer de rechter vaststelt dat bij een beklaagde alle bestanddelen 
van het misdrijf aanwezig zijn, moet hij bovendien niet nagaan of hij een 
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daad van deelneming heeft gesteld in de zin van artikel 66 van het Strafwet
boek  (1).

3o en 4o Een regularisatieaanvraag heft het misdrijf bouwen zonder vergun
ning niet op maar stelt alleen een einde aan het instandhoudingsmisdrijf ; het 
indienen van een regularisatieaanvraag sluit de reeds gepleegde misdrijven 
niet uit, zodat de tegenstelbaarheid van de beslissingen waarbij de regula
risatieaanvraag wordt afgewezen geen gevolgen heeft voor het bestaan van 
de misdrijven.

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

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 22 oktober 2012.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering

Eerste middel 

De eiseres werd samen met haar echtgenoot vervolgd wegens, als dader 
of mededader, een afdak, een pergola en een houten chalet te hebben 
opgetrokken, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen, en het in 
stand houden van de wederrechtelijk opgetrokken bouwwerken tot de 
datum van de dagvaarding.

Volgens het middel schendt het arrest artikel 66 Strafwetboek, omdat 
het alleen erop wijst dat de eiseres mede-eigenares was van het gebouw 
en op de hoogte was van de door haar echtgenoot uitgevoerde werken, 
wat geen bewuste en opzettelijke daad van deelneming is in de zin van 
de aangevoerde wetsbepaling.

Het arrest wijst evenwel erop dat
— de telastlegging in stand houden van wederrechtelijk opgetrokken 

bouwwerken bestaat in het schuldig verzuim om daaraan een einde te 
maken ;

— dit verzuim te wijten is aan degene die zeggenschap heeft over het 
gebouw ;

— de eiseres over die hoedanigheid beschikt, aangezien zij het goed 
samen met haar echtgenoot heeft gekocht en na diens overlijden de eige-
nares ervan is gebleven ;

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 227.
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— de bouwwerken niet werden weggehaald ;
— de eiseres toegeeft dat zij de haar op 7 juli 2005 ter kennis gebrachte 

herstelmaatregel niet heeft geëerbiedigd ;
— de eiseres en haar echtgenoot, beiden, een afdak hebben doen plaatsen 

boven de erfdienstbaarheid van doorgang, zij heeft deelgenomen aan de 
besprekingen die aan de bouw van de pergola zijn voorafgegaan, en zij 
verzuimd heeft de voor de uitvoering van de werken vereiste steden-
bouwkundige vergunning te verkrijgen, ondanks haar hoedanigheid van 
mede-eigenares en hoewel zij weet had van het bouwproject.

Aangezien de appelrechters hebben vastgesteld dat bij de eiseres alle 
bestanddelen van het misdrijf aanwezig waren, hoefden zij daarenboven 
niet na te gaan of zij een daad van deelneming in de zin van artikel 66 
Strafwetboek had verricht.

De appelrechters verklaren de eiseres aldus naar recht schuldig aan de 
haar als dader of mededader ten laste gelegde misdrijven.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Volgens het middel zijn de administratieve maatregelen met betrek-
king tot de betwiste verbouwingen, de afwijzing van de door de archi-
tect van de overtreders ingediende regularisatieaanvraag en het proces-
verbaal van vaststelling van de overtredingen alleen tegen de overleden 
echtgenoot van de eiseres gericht. Zij leidt daaruit af dat die afwij-
zing haar niet kan worden tegengeworpen, dat de in het geding zijnde 
toestand ten opzichte van haarzelf niet definitief is en dat de tegen 
haar ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering bijgevolg 
dienden te worden verworpen.

Een regularisatieaanvraag heft het misdrijf bouwen zonder vergunning 
niet op maar stelt alleen een einde aan het instandhoudingsmisdrijf. 
Het indienen van een regularisatieaanvraag sluit de reeds gepleegde 
misdrijven niet uit, zodat de tegenstelbaarheid van de beslissingen 
waarbij de regularisatieaanvraag wordt afgewezen geen gevolgen heeft 
voor het bestaan van de misdrijven. 

Het middel faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

10 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Wispelaere (bij de 
balie te Bergen).
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N° 228
2o kamer — 10 april 2013

(P.13.0055.F)

1o Hof vaN aSSISeN. — BeHaNDeLING Ter zITTING eN TUSSeNar-
reSTeN. verkLarING vaN De JUry. — BeraaDSLaGING vaN De JUry. — 
vervaNGING vaN eeN oNWeL GeWorDeN GezWoreNe. — ToePaSSeLIJke ProCeDUre.

2o Hof vaN aSSISeN. — BeHaNDeLING Ter zITTING eN TUSSeNar-
reSTeN. verkLarING vaN De JUry. — BeraaDSLaGING vaN De JUry.- 
PLaaTSvervaNGeNDe GezWoreNe WorDT verzoCHT De JUry aaN Te vULLeN.- 
PLaaTSvervaNGeNDe GezWoreNe verkLaarT DaT HIJ zICH NIeT BekWaam aCHT 
De zaak Te BereCHTeN. — GeHeIm vaN De BeraaDSLaGING. — mISkeNNING.

3o Hof vaN aSSISeN. — BeHaNDeLING Ter zITTING eN TUSSeNar-
reSTeN. verkLarING vaN De JUry. — BeraaDSLaGING vaN De JUry. 
— vervaNGING vaN eeN PLaaTSvervaNGeNDe GezWoreNe DIe verzoCHT WerD De 
JUry aaN Te vULLeN. — ToePaSSeLIJke ProCeDUre.

1o Artikel 328 van het Wetboek van Strafvordering vereist niet dat de vervan
ging van een gezworene, die zich opdringt omdat een van de juryleden tijdens 
de beraadslaging onwel is geworden, met gesloten deuren plaatsvindt ; hoewel 
het eerste lid van dat artikel bepaalt dat de gezworenen de beraadslagings
kamer eerst mogen verlaten wanneer zij hun verklaring hebben opgemaakt, 
staat niet eraan in de weg dat de juryleden het recht hebben om een schrifte
lijk verzoek tot de voorzitter te richten betreffende de noodzaak om een van 
hen van zijn taak te ontslaan, en evenmin dat het hof van assisen bevoegd 
is om de zitting te hervatten om over dat voorval uitspraak te doen na een 
openbaar debat op tegenspraak.

2o Het feit dat een plaatsvervangende gezworene, die een gezworene in de 
loop van de beraadslaging dient te vervangen, op de zitting heeft verklaard 
dat hij zich niet bekwaam acht om de zaak te berechten, volgt niet dat die 
plaatsvervanger uiting geeft aan een persoonlijke overtuiging, noch dat het 
hof van assisen, door terstond zijn vervanging te bevelen, het geheim van de 
beraadslaging heeft miskend. 

3o Artikel 328, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering vereist niet dat 
de voorzitter, het hof van assisen en de partijen de beraadslagingskamer van 
de gezworenen binnengaan om uitspraak te doen over de vervanging van 
een plaatsvervangende gezworene die, nadat hij werd verzocht de jury aan 
te vullen, op de zitting verklaart dat hij zich niet bekwaam acht de zaak te 
berechten.

(a. e.a. ; a. eT CrTS T. G. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 maart 2012, 
en tegen de arresten van het hof van assisen van de provincie Hene-
gouwen van 19, 27, 29, 30 november en 3 december 2012.
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De derde eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

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

C. Cassatieberoep van A. Z.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de arresten die onder 
het nummer 70 van het repertorium door het hof van assisen van de 
provincie Henegouwen zijn gewezen op 30 november 2012 en 3 december 
2012 

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het proces-verbaal van de zitting van 29 november 2012 vermeldt dat de 
vijfde gezworene tijdens de beraadslaging van de jury de voorzitter, met 
een onder de deur geschoven briefje, heeft laten weten dat zijn gezond-
heidstoestand hem ongeschikt maakte om zijn opdracht voort te zetten.

Uit het voormelde proces-verbaal blijkt dat de openbare zitting samen 
met de jury, in aanwezigheid van alle partijen werd hervat en dat het 
hof van assisen na de onwel geworden gezworene alsook de partijen, hun 
raadslieden en het openbaar ministerie te hebben gehoord, de vervan-
ging van de vijfde gezworene door de eerste plaatsvervangende gezwo-
rene heeft bevolen.

Artikel 328 Wetboek van Strafvordering, dat volgens het middel 
is geschonden, vereist niet dat de vervanging van een gezworene, die 
nodig is omdat een van de gezworenen tijdens de beraadslaging onwel is 
geworden, met gesloten deuren plaatsvindt.

Hoewel het eerste lid van het aangevoerde artikel bepaalt dat de 
gezworenen de beraadslagingskamer eerst mogen verlaten wanneer zij 
hun verklaring hebben opgemaakt, belet dat verbod niet dat de jury-
leden het recht hebben om een schriftelijk verzoek tot de voorzitter 
te richten betreffende de noodzaak om een van hen van zijn taak te 
ontslaan, en evenmin dat het hof van assisen bevoegd blijft om de zitting 
te hervatten om over dat voorval uitspraak te doen na een openbaar 
debat op tegenspraak.

Het feit dat de aan de voorzitter gerichte boodschap niet bij het dossier 
van de rechtspleging is gevoegd, maakt dat dossier niet onwettig en 
berokkent de eiser geen nadeel, aangezien de inhoud van het briefje in 
het proces-verbaal van de rechtszitting wordt vermeld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het feit dat de eerste plaatsvervangende gezworene, die de vijfde 
gezworene moest vervangen, heeft verklaard dat hij zich niet in staat 
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achtte om de zaak te berechten, volgt niet dat die plaatsvervanger, in 
tegenstelling tot wat het middel aanvoert, uiting geeft aan een persoon-
lijke overtuiging, of dat het hof van assisen, door dadelijk zijn vervan-
ging te bevelen, het geheim van de beraadslaging heeft miskend.

Artikel 328, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat 
de voorzitter, het hof van assisen en de partijen de beraadslagingskamer 
van de gezworenen binnengaan om over de vervanging van een plaats-
vervangende gezworene te beslissen die, nadat hij werd verzocht om de 
jury aan te vullen, op de zitting verklaart dat hij die opdracht niet kan 
vervullen.

Dit onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

10 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Itani (bij de balie te 
Bergen).

N° 229

1o kamer — 11 april 2013
(C.11.0575.F)

1o GemeeNSCHaP eN GeWeST. — GeWeST. — WaaLS GeWeST. — reCHTSHaN-
DeLING aLS eISer of aLS verWeerDer. — CaSSaTIeverzoekSCHrIfT. — verTe-
GeNWoorDIGING vaN HeT GeWeST Door zIJN reGerING. — DeLeGaTIe aaN De 
mINISTer DIe NIeT BevoeGD IS voor De aaNGeLeGeNHeID vaN HeT aaN De feITeN-
reCHTer voorGeLeGDe GeSCHIL. — oNTvaNkeLIJkHeID.

2o CaSSaTIeBeroeP. — BUrGerLIJke zakeN. — PerSoNeN Door of TeGeN 
WIe CaSSaTIeBeroeP kaN of moeT WorDeN INGeSTeLD. — eISerS eN verWeer-
DerS. — GeWeST. — WaaLS GeWeST. — CaSSaTIeverzoekSCHrIfT. — verTeGeN-
WoorDIGING vaN HeT GeWeST Door zIJN reGerING. — DeLeGaTIe aaN De mINISTer 
DIe NIeT BevoeGD IS voor De aaNGeLeGeNHeID vaN HeT aaN De feITeNreCHTer 
voorGeLeGDe GeSCHIL. — oNTvaNkeLIJkHeID.

1o en 2o Het cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer het, bij de overleg
ging van het verzoekschrift op de griffie van het Hof, is ingesteld door het 
Waalse gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van de 
minister die niet bevoegd is voor de aangelegenheid van het aan de feiten
rechter voorgelegde geschil  (1). (Art. 82 Bijz. Wet 8 aug. 1980 tot hervor-
ming der instellingen ; Art. 13, eerste lid, 11o, B.W.Reg. 17 juli 2009 tot 
regeling van de werking van de regering ; Art. 2 B.W.Reg. 17 juli 2009 tot 

  (1)  Zie Cass. 4 sept. 2008, AR F.06.0133.F, AC 2008, nr. 449.
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vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot 
regeling van de ondertekening van haar akten)

(WaaLS GeWeST T. TravaUx De moUSCroN N.v. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg van 10 februari 2011.

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

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Betreffende het door de verweersters tegen het cassatieberoep opgeworpen 
middel van nietontvankelijkheid : het cassatieberoep is niet ingesteld door 
het bevoegde orgaan van het Waalse Gewest

Volgens artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen vertegenwoordigt de regering het Gewest 
in gerechtelijk en buitengerechtelijke akten, en de rechtsgedingen als 
eiser of als verweerder, worden gevoerd namens de regering, ten verzoeke 
van het door die regering aangewezen lid.

Krachtens artikel 13, eerste lid, 11o, van het besluit van 17 juli 2009 van 
de Waalse regering tot regeling van de werking van de regering worden 
aan elke minister, elk wat zijn bevoegdheden betreft, machtigingen 
verleend voor de rechtsvorderingen ingesteld als eiser en als verweerder 
in naam van de Waalse regering.

Artikel 2 van het besluit van 17 juli 2009 van de Waalse regering tot 
vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot 
regeling van de ondertekening van haar akten bepaalt de bevoegdheden 
van de minister-president van de Waalse regering, maar verleent hem 
geen bevoegdheid voor de aangelegenheid — met name openbare werken 
— van het aan de feitenrechter voorgelegde geschil.

Het Waalse Gewest wordt volgens het cassatieverzoekschrift “verte-
genwoordigd door zijn regering” en volgens het betekeningsexploot van 
dat verzoekschrift “door zijn regering, in de persoon van zijn voorzitter”.

Noch uit die akten noch uit de bij de memorie van antwoord gevoegde 
stukken noch uit de andere stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, volgt dat het cassatieberoep, bij de overlegging van het verzoek-
schrift op de griffie van het Hof, is ingesteld door het Waalse gewest, 
vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van de minister die 
bevoegd is voor de aangelegenheid van het aan de feitenrechter voorge-
legde geschil.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

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

11 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de 
heer Mahieu.

N° 230
1o kamer — 12 april 2013

(C.12.0320.N)

vervoer. — GoeDereNvervoer. — LaNDvervoer. WeGvervoer. — 
WeGvervoer. — Cmr. — oPvoLGeNDe vervoerDerS. — vraCHTBrIef. — over-
HaNDIGING.

De overhandiging van de vrachtbrief is essentieel om als opvolgende vervoerder 
beschouwd te worden  (1). (Art. 34 CMR)

(TraNSeUroPa ferrIeS N.v. T. CoNTINeNTaL CarGo CarrIerS N.v. e.a.)

Conclusie van procureurgeneraal J.F. Leclercq :

1. Op 26 oktober 2000 werd te Muttenz (Zwitserland) een overeenkomst 
afgesloten tussen Scintilla en Spedag Speditions AG waarbij deze laatste 
belast werd met de verzending van goederen bestemd voor de vennoot-
schap Robert Bosch Ltd. van Muttenz naar Denham (Verenigd Konink-
rijk).

Spedag belastte de nv Continental Cargo Carriers met het vervoer 
van deze goederen. Voor wat betreft het zeevervoer van Oostende naar 
Ramsgate deed Continental Cargo Carriers een beroep op eiseres.

Het transport nam een aanvang op 15 november 2001. Op 16 november 
2001 werd de geladen trailer door eiseres verscheept van Oostende naar 
Ramsgate, alwaar ze gelost/afgeleverd werd op dezelfde datum in Rams-
gate. Toen de Engelse wegvervoerder (onderaannemer van C.C.C.) zich 
op 19 november 2001 aanbood, bleek dat de trailer in kwestie reeds werd 
meegenomen door een aangestelde van een andere vaste onderaannemer 
van Continental Cargo Carriers.

Continental Cargo Carriers achtte eiseres verantwoordelijk voor de 
diefstal.

Bij exploot van 14 juni 2002 liet de nv Continental Cargo Carriers 
eiseres dagvaarden tot betaling van een bedrag van 177.480,37 £.

De in de dagvaarding tot bindendverklaring opgeroepen partijen Bosch, 
Scintilla en hun goederenverzekeraar Wuertembergische und Badi-
sche Versicherung AG vorderden de solidaire veroordeling van Spedag, 
Continental Cargo en eiseres tot de som van 1 euro provisioneel en van 
425.420,50 Zwitserse frank en 3.346,25 Zwitserse frank, beide bedragen om 
te zetten in euro, aan de hoogste koers ten tijde van de betaling, doch 
niet lager dan de koers van heden.

  (1)  Zie concl. O.M.
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Bij vonnis van 28 maart 2006 verklaarde de Rechtbank van Koophandel 
te Brugge, afdeling Oostende de vorderingen van Scintilla, Robert Bosch 
en Wuertembergische und Badische Versicherung AG gegrond. Spedag 
Speditions, Continental Cargo Carriers en eiseres werden solidair 
veroordeeld tot betaling van de som van 139.644,95 STR, bedrag om te 
zetten in euro aan de hoogste koers op de dag van betaling, meer mora-
toire interest a rato van 5 % vanaf 3 juni 2002 tot 14 juni 2002, meer de 
gerechtelijke interest à rato van 5 % vanaf 14 juni 2002 tot de datum der 
volledige betaling.

De rechtbank zegde voor recht dat eiseres gehouden is tot integrale 
vrijwaring van Continental Cargo Carriers voor alle bedragen waartoe 
zij werd veroordeeld in hoofdsom, interest en kosten.

Bij verzoekschrift van 30 mei 2006 stelde eiseres hoger beroep in tegen 
dit vonnis.

In het bestreden arrest van 14 februari 2011 wordt het hoger beroep 
ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Het beperkt incidenteel beroep 
van nv Continental Cargo Carriers wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard evenals het incidenteel hoger beroep van Spedag Speditions 
AG. De vordering van Robert Bosch Ltd., AG Scintilla en AG Wuertem-
bergische und Badische Versicherung strekkende tot veroordeling van 
AG Spedag Speditions (solidair met NV Continental Cargo en eiseres) 
tot het betalen van 139.644,95 STR, meer moratoire interesten en gerech-
telijke interesten en een provisie van 1 euro voor bijkomende expertise-
kosten wordt afgewezen als ongegrond.

Eiseres wordt veroordeeld tot de gedingkosten.

2. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

De tweede verweerster werpt terecht een middel van niet-ontvanke-
lijkheid op : het cassatieberoep is inderdaad niet gericht tegen beslis-
singen die haar betreffen.

Dit middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

3. Het vijfde onderdeel van het cassatiemiddel voert een schending aan 
van het artikel 34 van het CMR-verdrag en is als volgt gesteld.

Krachtens artikel 34 van het CMR-verdrag worden, indien een vervoer 
onderworpen aan één enkele overeenkomst, wordt bewerkstelligd door 
opvolgende wegvervoerders, de tweede en ieder van de volgende vervoer-
ders door inontvangstneming van de goederen en van de vrachtbrief 
partij bij de overeenkomst op de voorwaarden van de vrachtbrief en 
wordt ieder van hen aansprakelijk voor de bewerkstelliging van het 
gehele vervoer.

De toepassing van deze bepaling veronderstelt niet alleen dat de tweede 
vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen maar eveneens 
dat de tweede vervoerder de vrachtbrief in ontvangst heeft genomen. 
In geval de tweede vervoerder de vrachtbrief niet in ontvangst heeft 
genomen kan er geen sprake zijn van opvolgende wegvervoerders in de 
zin van artikel 34 van het CMR-verdrag.

Terzake stellen de appelrechters vast dat eiseres een deel van het 
internationaal vervoer bewerkstelligd heeft, dat ze is toegetreden tot 
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het internationaal vervoercontract en wist dat zij deelnam aan éénzelfde 
internationaal vervoer.

De appelrechters beslissen dat het enkele feit dat de vrachtbrief niet 
in ontvangst werd genomen en ondertekend werd door eiseres niet 
belet dat eiseres optrad als een opvolgende wegvervoerder in de zin van 
artikel 34 van het CMR-verdrag.

Door aldus te beslissen dat voor de toepassing van artikel 34 van het 
CMR-verdrag niet vereist is dat de tweede vervoerder de vrachtbrief 
in ontvangst neemt en eiseres op grond van artikel 34 van het CMR-
Verdrag aansprakelijk te stellen, terwijl artikel 34 van CMR-verdrag als 
uitdrukkelijke voorwaarde voor de toepassing ervan de inontvangstne-
ming van de vrachtbrief vermeldt, schenden de appelrechters artikel 34 
van het CMR-verdrag   (1).

4. Dit onderdeel komt gegrond voor.
Artikel 34 CMR-verdrag bepaalt dat wanneer een vervoerovereenkomst 

wordt uitgevoerd door opvolgende vervoerders, deze vervoerders partij 
worden bij de overeenkomst door de inontvangstneming van de goederen 
en de vrachtbrief.

De appelrechters die vaststellen dat de vrachtbrief door de eiseres niet 
in ontvangst werd genomen en die oordelen dat dit “niet belet dat [de 
eiseres] als opvolgende wegvervoerder in de zin van artikel 34 CMR” moet 
worden beschouwd, omdat zij “wist dat zij deelnam aan éénzelfde inter-
nationaal vervoer”, schenden de appelrechters deze bepaling (verant-
woorden hun beslissing niet naar recht).

De appelrechters beslissen dat het enkele feit dat de vrachtbrief niet 
in ontvangst werd genomen en ondertekend werd door eiseres, niet 
belet dat eiseres optrad als een opvolgende wegvervoerder in de zin van 
artikel 34 van het CMR-verdrag.

De overgrote meerderheid van de rechtsleer is het erover eens dat 
de overhandiging van de vrachtbrief essentieel is om als opvolgende 
vervoerder beschouwd te worden. Artikel 34 van het CMR-verdrag bepaalt 
immers uitdrukkelijk dat de opvolgende vervoerders slechts partij 
worden bij de overeenkomst door inontvangstneming van de goederen 
én van de vrachtbrief. Hoewel in het verdrag in de regel inderdaad een 
niet formalistische aanpak wordt gehuldigd, is dat anders met betrek-
king tot de toepassing van artikel 34 van het verdrag omdat de toepas-
sing van artikel 34 voor de opvolgende vervoerder zeer zware gevolgen 

  (1)  Cassatie op het 2de onderdeel kan ook. Art. 2 CMR bepaalt inderdaad dat de CMR 
van toepassing is op het gehele transport (in de verhouding ladingbelanghebbende en 
diens contractuele wegvervoerder), maar niet dat de ladingbelanghebbende een claim 
heeft op grond van de CMR tegen bv. de zeevervoerder. De relatie tussen de contractuele 
wegvervoerder en de zeevervoerder valt evenmin onder de CMR (o.m. Comm.Bijz.Ov., 
Art. 2, nr. 8). De appelrechters gooien het over de boeg van de toetreding van de zeever-
voerder tot het wegvervoer. Ik leefde in de overtuiging dat de art. 34 CMR (toetreding) 
enkel bedoeld is voor opvolgende wegtransporteurs. In ieder geval is art. 34 CMR forma-
listisch. De overhandiging van de vrachtbrief is essentieel (o.m. J. LoyeNS, Handboek 
Transportrecht, 396, nr. 541, voetnoot 1743 : het formalisme heeft voorrang op het consen-
sualisme van art. 4, zodat de afwezigheid van vrachtbrief uitsluit dat er van opeenvol-
gende vervoerders sprake is).
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heeft. Hij treedt immers toe tot het contract onder de voorwaarden van 
de vrachtbrief en wordt aansprakelijk voor de bewerkstelliging van het 
gehele vervoer. Er moet dan ook zekerheid bestaan over zijn kennis van 
en instemming met de voorwaarden van de vrachtbrief, wat veronder-
stelt dat de vrachtbrief aan hem werd overhandigd  (1).

Slechts één enkel auteur verdedigt de tegenovergestelde stelling. 
Volgens deze minderheidsopvatting is de daadwerkelijke overhandi-
ging van de vrachtbrief niet noodzakelijk omdat in het gehele verdrag, 
en in het bijzonder in artikel 4 van het verdrag, een niet formalisti-
sche aanpak wordt gehuldigd  (2). Deze opvatting wordt door de over-
grote meerderheid van de rechtsleer om bovenvermelde redenen terecht 
verworpen. Het is verder inderdaad juist dat artikel 4 van het verdrag 
een niet-formalistische aanpak huldigt door te stellen dat de afwezig-
heid van de vrachtbrief noch het bestaan, noch de geldigheid van de 
vervoerovereenkomst aantast. Artikel 34 van het verdrag, dat wel het 
bestaan en de overhandiging van de vrachtbrief vereist, wijkt evenwel 
uitdrukkelijk van artikel 4 van het verdrag af  (3).

5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie : gedeeltelijke cassatie (niet-ontvankelijkheid van het 

cassatieberoep in zoverre het tegen de tweede verweerster gericht is en 
vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over 
de vordering van de verweersters [behalve de tweede] tegen de eiseres en 
de desbetreffende kosten en verwijzing naar een ander hof van beroep).

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 14 februari 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 13 maart 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

  (1)  J. PUTzeyS, Le contrat de transport routier de marchandises, Brussel, Bruylant, 
1981, 105 ; L. De keyzer, “Ondervervoer – opvolgend vervoer (artikel 3-34 e.v. C.M.R.)”, 
Eur. Vervoerr. 2007, 330-333 ; P. verGUTS, De overeenkomst van internationaal vervoer van 
goederen over de weg – C.M.R.Verdrag, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 
1995, 127-129 ; K. Haak, De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, ‘s Graven-
hage, 1984, 118-121 ; R. LoeWe, “Note explicative sur la Convention au contrat de trans-
port internationale de marchandises par la route (C.M.R.) du 19 mai 1956”, Eur. Vervoerr. 
1976, 430, 493 ; A. DoNaLD, “C.M.R. – An outline and its history – Goods to and from 
the continent”, Eur. Vervoerr. 1976, 172-179 ; D.J. HILL, “Carriage of goods by Road to 
the Continent”, Eur. Vervoerr. 1976, 197-198 ; T. DorreSTeIN, Recht van het internationale 
wegvervoer, Zwolle, Tjeenk Willink 1977, 30-31 ; zie ook de veelvuldige verwijzingen naar 
rechtspraak in F. PoNeT, De overeenkomst van internationaal wegvervoer CMR. Overzicht 
van Belgische en buitenlandse rechtspraak, Kluwer, 2003, 815-824.

  (2)  J. LIBoUToN, “Chronique de jurisprudence (1974-1980), Les transports routiers inter-
nationaux”, J.T. 1982, 737, nr. 93 en een deel van Belgische de rechtspraak die overigens 
tegenstrijdig is, zie hierover K. Haak, De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de 
CMR, ‘s Gravenhage, 1984, 118-121 ; F. PoNeT, De overeenkomst van internationaal wegvervoer 
CMR. Overzicht van Belgische en buitenlandse rechtspraak, Kluwer, 2003, 815-824.

  (3)  R. LoeWe, “Note explicative sur la Convention au contrat de transport interna-
tionale de marchandises par la route (C.M.R.) du 19 mai 1956”, Eur. Vervoerr. 1976, 430 ; 
D.J. HILL, “Carriage of goods by Road to the Continent”, Eur. Vervoerr. 1976, 197-198.
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Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq 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 cassatieberoep

1. De tweede verweerster werpt een middel van niet-ontvankelijkheid 
op : het cassatieberoep is niet gericht tegen de beslissingen die de tweede 
verweerster betreffen en is zonder invloed op die beslissingen.

2. Uit de procedurestukken blijkt dat het arrest de vrijwaringsvorde-
ring die de tweede verweerster tegen de eiseres heeft ingesteld, zonder 
voorwerp verklaart en de eiseres veroordeelt tot de kosten van het hoger 
beroep van de tweede verweerster.

De eiseres heeft aldus een belang om haar cassatieberoep ook tegen de 
tweede verweerster te richten.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Ontvankelijkheid van het middel

3. De tweede verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijk-
heid op : het middel is niet gericht tegen de beslissingen die de tweede 
verweerster betreffen en is zonder invloed op die beslissingen.

Het middel kan leiden tot de vernietiging van de beslissing waarbij de 
eiseres veroordeeld werd tot de kosten van het hoger beroep en van de 
tweede verweerster.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid

Vijfde onderdeel

4. Artikel 34 CMR-verdrag bepaalt dat wanneer een vervoerovereen-
komst wordt uitgevoerd door opvolgende vervoerders, deze vervoerders 
partij worden bij de overeenkomst door de inontvangstneming van de 
goederen en de vrachtbrief.

5. De appelrechters die vaststellen dat de vrachtbrief door de eiseres 
niet in ontvangst werd genomen en die oordelen dat dit “niet belet dat 
[de eiseres] als opvolgende wegvervoerder in de zin van artikel 34 CMR” 
moet worden beschouwd, omdat zij “wist dat zij deelnam aan éénzelfde 
internationaal vervoer”, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

vorderingen van de eerste en de derde tot de vijfde verweerster tegen de 
eiseres en over de kosten.

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

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

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

12 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gedeeltelijke conclusie : de heer Leclercq, procu-
reur-generaal. — Advocaten : de heer Verbist, de heer De Baets en de heer 
Kirkpatrick.

N° 231

1o kamer — 12 april 2013
(C.12.0483.N)

kooP. — INTerNaTIoNaLe kooP vaN roereNDe zakeN. — CoNTraCTUeLe TekorT-
komING. — aaNSPrakeLIJkHeID. — UITSLUITING. — verHINDerING. — BeGrIP.

Het begrip overmacht wordt naar Belgisch recht veel strenger geïnterpreteerd 
dan het begrip verhindering vervat in artikel 79, eerste lid, van het Weens 
Koopverdrag  (1). (Art. 79, eerste lid, Weens Koopverdrag 11 april 1980)

(e. T. JUWeLIer DeGreef N.v.)

Conclusie van procureurgeneraal J.F. Leclercq :

1. Ik adviseer dat het middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen 
tegen het enige middel tot cassatie door verweerster moet worden 
aangenomen.

2. Verweerster werpt op dat het cassatiemiddel niet ontvankelijk is, 
omdat eiser er geen belang bij heeft of het Verdrag 11 april 1980 der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betref-
fende roerende zaken, opgemaakt te Wenen, dan wel het Belgische 
gemene verbintenissenrecht van toepassing is.

Het bestreden arrest oordeelt dat verweerster zich kan beroepen op 
overmacht overeenkomstig het Belgische gemene verbintenissenrecht.

Maar het begrip overmacht wordt naar het Belgische gemene verbin-
tenissenrecht veel strenger geïnterpreteerd, dan het begrip verhindering 
vervat in artikel 79, eerste lid, van het Weens Koopverdrag  (2).

  (1)  Zie concl. O.M.
  (2)  Zie Cass. 19 juni 2009, AR C.07.0289.N, AC 2009, nr. 422.
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Hieruit vloeit voort dat het voor eiser geen enkel verschil uitmaakt 
of nu het Belgische gemene verbintenissenrecht diende te worden toege-
past, dan wel artikel 79, eerste lid, van het Weens Koopverdrag.

Het door eiser aangevoerde middel vertoont dus geen belang zodat het 
niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

Conclusie : verwerping.

Arrest.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep 
te Brussel van 6 maart 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 18 maart 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Ontvankelijkheid

1. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat 
de eiser geen belang erbij heeft of het Verdrag der Verenigde Naties 
van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken, opgemaakt te Wenen, hierna Weens Koopverdrag, dan 
wel het Belgische gemene verbintenissenrecht van toepassing is. De 
appelrechter oordeelt immers dat de verweerster zich kan beroepen op 
overmacht overeenkomstig het Belgische gemene verbintenissenrecht 
en het begrip “overmacht” naar Belgisch recht veel strenger wordt geïn-
terpreteerd dan het begrip “verhindering” vervat in artikel 79, eerste lid, 
Weens Koopverdrag zodat het geen verschil uitmaakt of het Belgische 
gemene verbintenissenrecht dan wel artikel 79, eerste lid, Weens Koop-
verdrag wordt toegepast.

2. Het arrest oordeelt dat de overeenkomst tussen de partijen wordt 
beheerst door het nationale recht en het gemene verbintenissenrecht 
dient te worden toegepast, op grond dat :

— het Weens Koopverdrag geen algemene regels inzake bewijslast 
bevat zodat het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, hierna EVO, op 
de rechtsbetrekking moet worden toegepast ;

— krachtens artikel 14 EVO de verdeling van de bewijslast wordt 
bepaald door de lex contractus ;

— de partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt en zodoende de over-
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eenkomst krachtens artikel 4, 1o, EVO wordt beheerst door het recht 
van het land waarmee ze het nauwst is verbonden ;

— de verweerster haar hoofdbestuur in België heeft.
Aansluitend oordeelt het arrest niet-bekritiseerd dat de verweerster 

zich in de volstrekte materiële onmogelijkheid bevond om de verkochte 
horloges te leveren en zij zich op overmacht kan beroepen en haar geen 
enkele vergoedingsplicht treft. 

3. Artikel 79, eerste lid, Weens Koopverdrag bepaalt dat een partij niet 
aansprakelijk is voor een tekortkoming in de nakoming van een van haar 
verplichtingen, indien zij aantoont dat de tekortkoming werd veroorzaakt 
door een verhindering die buiten haar macht lag en dat van haar redelij-
kerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de overeen-
komst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze 
of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn gekomen.

Gewijzigde omstandigheden die niet redelijkerwijze voorzienbaar 
waren bij de contractsluiting en die onmiskenbaar van aard zijn om de 
last van de uitvoering van de overeenkomst op onevenredige wijze te 
verzwaren, kunnen, onder omstandigheden, een verhindering uitmaken 
in de zin van deze verdragsbepaling.

4. Bijgevolg had de appelrechter die vaststelt dat de verweerster zich in 
de volstrekte materiële onmogelijkheid bevond om de verkochte horloges 
te leveren en zij zich op overmacht kan beroepen, indien hij het Weens 
Koopverdrag zou hebben toegepast, moeten vaststellen dat de verweer-
ster overeenkomstig artikel 79, eerste lid, van dat verdrag niet aanspra-
kelijk is voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.

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

12 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procu-
reur-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer Verbist.

N° 232
1o kamer — 12 april 2013

(C.12.0498.N)

overeeNkomST. — reCHTeN eN verPLICHTINGeN vaN ParTIJeN. — TUSSeN 
ParTIJeN. — NIeT-UITvoerING. — STrafBeDING. — BevoeGDHeID vaN De reCHTer.

De rechter kan wanneer het bedrag hoger is dan de potentiële schade, het 
strafbeding niet vernietigen, maar kan enkel het overeengekomen bedrag 
verminderen  (1). (Art. 1231, § 1, eerste lid, BW)

(v. e.a. T. r.)

  (1)  Zie concl. O.M.
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Conclusie van procureurgeneraal J.F. Leclercq :

1. Ik adviseer dat het enige middel gegrond is.
De rechter kan wanneer het bedrag hoger is dan de potentiële schade, 

het strafbeding niet vernietigen, maar kan enkel het overeengekomen 
bedrag verminderen  (1). (Art. 1231, § 1, eerste lid, BW).

Door anders te oordelen, schendt het bestreden vonnis artikel 1231,  
§ 1, BW.

2. Uw Hof zal het bestreden vonnis vernietigen in zoverre het uitspraak 
doet over het strafbeding en over de kosten.

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 16 april 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 15 maart 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 1231, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kan de 
rechter, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat 
in het betalen van een bepaalde geldsom verminderen, wanneer die som 
kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om 
de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.

De rechter kan wanneer het bedrag hoger is dan de potentiële schade, 
het strafbeding niet vernietigen, maar kan enkel het overeengekomen 
bedrag verminderen. 

2. De appelrechters oordelen dat de laatste alinea van artikel 3 van de 
huurovereenkomst te beschouwen is als een schadebeding dat een forfai-
tair en indemnitair karakter heeft en dat de vastgestelde schadevergoe-
ding “kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vast-
stellen om de schade wegens niet-uitvoering van de overeenkomst te 
vergoeden”. Zij beslissen op grond hiervan dat het beding nietig is zodat 
de tegenvordering van de eisers als ongegrond moet worden afgewezen.

Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters artikel 1231, § 1, 
Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

  (1)  Zie Cass. 6 december 2002, AR C.00.0176.N, AC 2002, nr. 655.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de 

tegenvordering van de eisers en 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 over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Mechelen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

12 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procu-
reur-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 233

1o kamer — 12 april 2013
(C.13.0134.N)

1o aDvoCaaT. — ereLoNeN. — raaD vaN De orDe. — CoNTroLe. — BUrGer-
LIJke reCHTer.

2o verWIJzING vaN eeN reCHTBaNk Naar eeN aNDere. — aLLerLeI. 
— oNTTrekkING vaN De zaak aaN De reCHTer. — aDvoCaaT. — ereLoNeN. — 
raaD vaN De orDe. — CoNTroLe. — BUrGerLIJke reCHTer.

1o en 2o Uit artikel 446ter, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek volgt 
dat de mogelijkheid om een beroep te doen op de raad van de orde van 
advocaten bij de controle van de erelonen, niet belet dat elk van de partijen, 
zich tot de burgerlijke rechter kan wenden om het geschil over het ereloon te 
beslechten  (1). (Art. 446ter Gerechtelijk Wetboek)

(DeLBoo DekNUDT B.v.B.a. e.a.)

Conclusie van procureurgeneraal J.F. Leclercq :

1. Uit artikel 446ter Gerechtelijk Wetboek volgt dat de interventiemo-
gelijkheid van de raad van de orde inzake de controle van de erelonen, 
geenszins belet dat elk van de partijen, zich tot de justitiële rechter kan 
wenden om het ereloon in rechte te doen bepalen ; deze tussenkomst van 
de raad die veeleer van bemiddelende aard moet worden geacht, maakt 
dus geen rechterlijke beslissing uit.

2. Ik adviseer dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is.
Conclusie : het verzoek kennelijk niet ontvankelijk verklaren.

  (1)  Zie concl. O.M.
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arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof 

In een met redenen omkleed verzoekschrift dat op 19 maart 2013 ter 
griffie van het Hof is ontvangen, vragen de verzoekers dat de rechts-
pleging hangende voor de raad van de Orde van advocaten te Kortrijk, 
gekend onder nummer TO 1455, aan die raad zou worden onttrokken 
wegens gewettigde verdenking en alle handelingen te vernietigen die 
voor de uitspraak zouden worden verricht. 

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 5 april 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

1. De verzoekers vragen de zaak te onttrekken aan de raad van de orde 
van advocaten te Kortrijk en voeren hiertoe een 25-tal gronden aan die 
samengevat gesteund zijn op, onder meer, voorgehouden onregelma-
tige “beraadslaging(-en) en beslissing(-en)” van de raad van de Orde om 
een “taxateur” aan te stellen, zijn opdracht te omschrijven, of herom-
schrijven, de verdere briefwisseling en de initiatieven van de aange-
stelde taxateur/verslaggever.

2. Een vordering tot onttrekking van de zaak houdt in dat de procedure 
gericht is tegen een rechter in de zin van art. 648 Gerechtelijk Wetboek.

3. Krachtens artikel 446ter, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 
begroten de advocaten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun 
functie moet worden verwacht.

Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, 
wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming onder 
meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, 
onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond 
bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het 
gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onder-
worpen. 

4. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de mogelijk-
heid om een beroep te doen op de raad van de orde bij de controle van 
de erelonen, niet belet dat elk van de partijen, zich tot de burgerlijke 
rechter kan wenden om het geschil over het ereloon te beslechten. 

De tussenkomst van de raad van de orde maakt geen rechterlijke 
beslissing uit.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verklaart het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk.
Veroordeelt de verzoekers tot de kosten.
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12 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Declerck (bij de 
balie te Kortrijk).

N° 234

3o kamer — 15 april 2013
(S.11.0073.N)

zIekTe- eN INvaLIDITeITSverzekerING. — aLGemeeN. — zIekeN-
foNDS. — CoNTroLeDIeNST. — BeDrIeGLIJke reCLame. — DefINITIe.

Uit artikel 43quater, § 1, 3o, Ziekenfondswet volgt dat er sprake is van 
bedrieglijke reclame zodra een verkeerde of misleidende voorstelling van 
zaken wordt gegeven die het gedrag van de leden kan beïnvloeden of andere 
ziekenfondsen nadeel kan berokkenen ; de omstandigheid dat de verkeerde 
voorstelling niet opzettelijk is tot stand gebracht of dat de auteur van de 
reclame te goeder trouw zou hebben gehandeld laat niet toe te besluiten dat 
er geen inbreuk is op artikel 43quater, § 1, 3o, en § 2, Ziekenfondswet ; het 
arrest dat oordeelt dat de betwiste reclame geen bedrieglijk karakter heeft 
omdat kwaad opzet ontbreekt verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 
(Art. 43quater, § 1, 1o en 3o, en § 2 Ziekenfondswet)

(CoNTroLeDIeNST voor De zIekeNfoNDSeN eN De LaNDSBoNDeN  
vaN zIekeNfoNDSeN, oPeNBare INSTeLLING  

T. LaNDSBoND vaN De NeUTraLe zIekeNfoNDSeN)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 10 maart 2011.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 43quater, § 2, van de wet van 6 augustus 
1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, 
hierna Ziekenfondswet, is elke vergelijkende of bedrieglijke reclame in 
hoofde van een ziekenfonds of een landsbond verboden.
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Krachtens artikel 43quater, § 1, 1o, Ziekenfondswet, zoals hier van 
toepassing, wordt voor de toepassing van deze wet onder reclame 
verstaan : elke vorm van mededeling met als directe of indirecte doel-
stelling de promotie ofwel van de aansluiting bij een ziekenfonds of van 
het ziekenfonds zelf, ofwel van een dienst in de zin van de artikelen 3, 
eerste lid, b) en c), en 7, § 4, ingericht door een ziekenfonds, een lands-
bond of een rechtspersoon met dewelke het ziekenfonds of de landsbond 
een samenwerkingsakkoord heeft gesloten.

Artikel 43quater, § 1, 3o, Ziekenfondswet bepaalt dat voor de toepassing 
van deze wet onder bedrieglijke reclame wordt verstaan : “elke reclame 
die op enigerlei wijze, met inbegrip van haar presentatie, tot vergissing 
leidt of kan leiden en die ingevolge dit bedrieglijk karakter het gedrag 
van de leden kan beïnvloeden of die om deze redenen nadeel berokkent 
of kan berokkenen aan één of meerdere ander(e) ziekenfonds(en) of 
landsbond(en)”.

2. Uit de voormelde definitie volgt dat er sprake is van bedrieg-
lijke reclame zodra een verkeerde of misleidende voorstelling van 
zaken wordt gegeven die het gedrag van de leden kan beïnvloeden of 
andere ziekenfondsen nadeel kan berokkenen. De omstandigheid dat 
de verkeerde voorstelling niet opzettelijk is tot stand gebracht of dat 
de auteur van de reclame te goeder trouw zou hebben gehandeld, laat 
niet toe te besluiten dat er geen inbreuk is op artikel 43quater, § 1, 3o, 
en § 2, Ziekenfondswet.

3. Het arrest dat oordeelt dat de betwiste reclame geen bedrieg-
lijk karakter heeft omdat kwaad opzet ontbreekt, verantwoordt zijn 
 beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

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

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

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

15 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeck-
houtte.
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N° 235

3o kamer — 15 april 2013

(S.11.0082.N)

reCHTerLIJk GeWIJSDe. — GezaG vaN GeWIJSDe. — BUrGerLIJke 
zakeN. — voNNIS. — TeGeNSTrIJDIGHeID. — GevoLG.

Een vonnis dat is aangetast door een tegenstrijdigheid die niet toelaat met 
zekerheid te bepalen welke betekenis aan een bepaalde beslissing moet 
worden gegeven heeft met betrekking tot die beslissing geen gezag van 
gewijsde ; de beslissing waarbij de ondergeschikte vordering van de eiser ten 
gronde wordt afgewezen om reden dat de rechter geen uitspraak mag doen 
over niet gevorderde zaken en zich aan het voorwerp van de vordering moet 
houden is aangetast door een tegenstrijdigheid die niet toelaat met zeker
heid te bepalen welke betekenis aan die beslissing moet worden gegeven. 
(Artt. 23, 24, 25 en 26, Gerechtelijk Wetboek)

(W. T. kLerkS PLaSTIC reCyCLING N.v.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 17 januari 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Tweede onderdeel

1. Een vonnis dat is aangetast door een tegenstrijdigheid die niet 
toelaat met zekerheid te bepalen welke betekenis aan een bepaalde 
beslissing moet worden gegeven, heeft met betrekking tot die beslissing 
geen gezag van gewijsde.

2. De arbeidsrechtbank te Turnhout beslist in haar vonnis van 10 maart 
2008 met betrekking tot de door de eiser in dit geding gevorderde concur-
rentievergoeding ten bedrage van 173.764, 82 euro dat :

— de eiser deze vordering in ondergeschikte orde instelt voor het geval 
de rechtbank van oordeel zou zijn dat hijzelf de arbeidsovereenkomst 
zou hebben beëindigd ;
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— de rechtbank geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken 
en zich aan het voorwerp van de vordering moet houden ;

— aan de rechtbank de vraag niet wordt voorgelegd of de eiser de 
arbeidsovereenkomst heeft beëindigd ;

— bedoeld onderdeel van de vordering derhalve ongegrond is.
3. Voormelde beslissing waarbij de ondergeschikte vordering van de 

eiser ten gronde wordt afgewezen om reden dat de rechter geen uitspraak 
mag doen over niet gevorderde zaken en zich aan het voorwerp van de 
vordering moet houden, is aangetast door een tegenstrijdigheid die niet 
toelaat met zekerheid te bepalen welke betekenis aan die beslissing 
moet worden gegeven.

De appelrechters die de vordering van de eiser in betaling van een 
concurrentievergoeding ten bedrage van 173.764, 82 euro afwijzen op 
grond van het gezag van gewijsde van die beslissing, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Eerste subonderdeel

4. De appelrechters, die vaststellen dat de eiser de bevestiging 
vorderde van het bestreden vonnis zowel wat de toegekende compensa-
toire vergoeding betreft als wat betreft de toegekende “pro rata bonus 
2007”, verklaren de “vorderingen” van de eiser niet-toelaatbaar zonder te 
motiveren waarom zij ook de vordering inzake de “pro rata bonus 2007” 
als niet-toelaatbaar afwijzen.

Het subonderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

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

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

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

15 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeck-
houtte en de heer Maes.
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N° 236

3o kamer — 15 april 2013

(S.12.0027.N)

1o eCoNomIe. — WeT CoNTINUïTeIT oNDerNemINGeN. — GereCHTeLIJke reorGa-
NISaTIe. — ProCeDUre. — aarD. — aaNvaNG. — eINDe. — CoLLeCTIef akkoorD.

2o faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIJk 
akkoorD. — GereCHTeLIJk akkoorD. — WeT CoNTINUïTeIT oNDerNe-
mINGeN. — GereCHTeLIJke reorGaNISaTIe. — ProCeDUre. — aarD. — aaNvaNG. 
— eINDe. — CoLLeCTIef akkoorD.

3o eCoNomIe. — WeT CoNTINUïTeIT oNDerNemINGeN. — GereCHTeLIJke reorGa-
NISaTIe. — ProCeDUre. — BeLaNGHeBBeNDe. — TUSSeNkomST. — GevoLG.

4o faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIJk 
akkoorD. — GereCHTeLIJk akkoorD. — WeT CoNTINUïTeIT oNDerNe-
mINGeN. — GereCHTeLIJke reorGaNISaTIe. — ProCeDUre –BeLaNGHeBBeNDe. — 
TUSSeNkomST. — GevoLG.

5o TUSSeNkomST. — BeLaNGHeBBeNDe. — WeT CoNTINUïTeIT oNDerNemINGeN. 
— GereCHTeLIJke reorGaNISaTIe. — ProCeDUre. — GevoLG.

1o en 2o De gerechtelijke reorganisatie vormt één enkele procedure die 
aanvangt met het verzoekschrift van de schuldenaar tot opening van een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie en die, in geval van gerechtelijke 
reorganisatie door een collectief akkoord, eindigt met de beslissing van de 
rechtbank tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. 
(Artt. 5, vijfde lid, 16, 17, § 1, 20, eerste lid, 39, eerste lid en 55, vierde 
lid, Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen)

3o, 4o en 5o Een belanghebbende die tijdens de procedure van gerechtelijke reor
ganisatie is tussengekomen overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 Gerechte
lijk Wetboek heeft voor de gehele duur van deze procedure de hoedanigheid 
van partij en vermag in de regel tegen de beslissingen van de rechtbank de 
rechtsmiddelen aan te wenden volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voor
geschreven regels en termijnen. (Artt. 812 tot 814 Gerechtelijk Wetboek ; 
Artt. 5, vijfde lid, 16, 17, § 1, 20, eerste lid, 39, eerste lid en 55, vierde lid, 
Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen)

(r.S.z. T. P.T.m. N.v.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

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

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 9 april 2013 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.
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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 

1. Artikel 5, vijfde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende 
de continuïteit van de ondernemingen, hierna WCO, bepaalt dat elke 
belanghebbende kan tussenkomen in de bij die wet bepaalde procedures, 
overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 16 WCO bepaalt dat de procedure van gerechtelijke reorga-
nisatie strekt tot het behouden onder toezicht van de rechter, van de 
continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in moei-
lijkheden of van haar activiteiten. Zij laat toe aan de schuldenaar een 
opschorting toe te kennen met het oog op : 

— hetzij het bewerkstelligen van een minnelijk akkoord, overeenkom-
stig artikel 43 ;

— hetzij het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een 
reorganisatieplan, overeenkomstig de artikelen 44 tot 58 ; 

— hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag toe te staan, aan een 
of meerdere derden, van het geheel of een gedeelte van de onderneming 
of haar activiteiten, overeenkomstig de artikelen 59 tot 70.

Artikel 17, § 1, WCO bepaalt dat de schuldenaar die het openen van een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, een verzoekschrift 
aan de rechtbank richt.

Krachtens artikel 20, eerste lid, WCO wordt ter griffie een dossier van 
de gerechtelijke reorganisatie gehouden waarin alle elementen met 
betrekking tot deze procedure en de grond van de zaak voorkomen.

Krachtens artikel 39, eerste lid, WCO kan de schuldenaar op elk ogen-
blik tijdens de opschorting aan de rechtbank vragen : 

1o indien hij de procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aange-
vraagd om een minnelijk akkoord te verkrijgen en dit niet verwezen-
lijkbaar lijkt, dat de procedure wordt voortgezet om een reorganisa-
tieplan voor te stellen of om toe te stemmen in een overdracht, onder 
gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte van de onderneming, 
in welk geval de procedure met dit doel wordt voortgezet.

2o indien hij de procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd 
heeft om een reorganisatieplan voor te stellen en dit niet uitvoerbaar 
lijkt, dat hij principieel kan instemmen met een overdracht, onder 
gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte van de onderneming, 
in welk geval de procedure met dit doel wordt voortgezet.

Artikel 55, vierde lid, bepaalt dat onder voorbehoud van de betwis-
tingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan, het vonnis dat 
oordeelt over de homologatie, de reorganisatieprocedure sluit.
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2. Uit deze bepalingen volgt dat de gerechtelijke reorganisatie één 
enkele procedure vormt, die aanvangt met het verzoekschrift van de 
schuldenaar tot opening van een procedure van gerechtelijke reorgani-
satie en die, in geval van gerechtelijke reorganisatie door een collectief 
akkoord, eindigt met de beslissing van de rechtbank tot sluiting van de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie. 

3. Een belanghebbende die tijdens de procedure van gerechtelijke reor-
ganisatie is tussengekomen overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 
Gerechtelijk Wetboek, heeft voor de gehele duur van deze procedure de 
hoedanigheid van partij en vermag in de regel tegen de beslissingen van 
de rechtbank de rechtsmiddelen aan te wenden volgens de in het Gerech-
telijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiser bij verzoekschrift van 6 mei 2011 de rechtbank van koophandel heeft 
verzocht om vrijwillig tussen te komen in de procedure van gerechte-
lijke reorganisatie en dat de rechtbank in het beroepen vonnis hem akte 
heeft verleend van deze vrijwillige tussenkomst.

5. De appelrechters die oordelen dat het hoger beroep van de eiser niet 
ontvankelijk is, omdat deze laatste in het verzoekschrift tot vrijwillige 
tussenkomst, zich enkel verzet tegen de goedkeuring van het plan doch 
niet uitdrukkelijk tegen de homologatie van het plan, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

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

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

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

15 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 237
3o kamer — 15 april 2013

(S.12.0071.N)

1o arBeID. — TIJDeLIJke arBeID. — UITzeNDarBeID. — ToePaSSING vaN 
WeTTeN DIe STeUNeN oP HeT aaNTaL WerkNemerS. — DraaGWIJDTe.

2o oNDerNemINGSraaD eN veILIGHeIDSComITe. — verkIezINGeN. 
— BeDrIJfSorGaNISaTIe. — aLGemeeN. — BePaLING vaN HeT aaNTaL maNDaTeN.

1o Het bepaalde in artikel 25, eerste lid, Uitzendarbeidswet 1987 geldt blij
kens zijn uitdrukkelijke bewoordingen voor alle wettelijke bepalingen die 

ARREST-2013-04.indb   922 14/02/14   16:40



N° 237 - 15.4.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 923

steunen op het aantal werknemers dat door een onderneming wordt tewerk
gesteld, dit is zowel voor wettelijke bepalingen die de drempel bepalen voor 
de oprichting van een orgaan als voor wettelijke bepalingen die de drempel 
bepalen voor andere of ondergeschikte verplichtingen  (1). (Art. 25, eerste 
lid, Uitzendarbeidswet 1987)

2o De artikelen 25 en 26 Wet Sociale Verkiezingen zijn geen wetsbepalingen 
die aan de werkgever een verplichting opleggen die is gesteund op het aantal 
werknemers dat door de onderneming wordt tewerkgesteld zoals bedoeld n 
artikel 25, eerste lid Uitzendarbeidswet, maar wetsbepalingen die de onder
linge verhouding regelen tussen de verschillende categorieën van werkne
mers die in dienst zijn van de onderneming en die gesteund zijn op het 
aantal werknemers van elke categorie die in dienst is van de onderneming 
op de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de datum der verkie
zingen wordt aangekondigd (2). (Artt. 25 en 26 Wet 4 dec. 2007 betreffende 
de sociale verkiezingen)

(a.C.v. T. aUDI BrUSSeLS N.v. ; IN aaNWezIGHeID vaN a.B.v.v. e.a.)

Conclusie van advocaatgeneraal Vanderlinden :

1. voor De BeoorDeLING vaN HeT mIDDeL reLevaNTe feITeLIJke eN ProCeDU-
reLe voorGaaNDeN

a. Uit de niet betwiste vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt 
dat in de onderneming van verweerster in cassatie op een niet nader 
bepaald tijdstip 411 uitzendkrachten werken, allen met een werklieden-
statuut, waarvan er 238 ouder zijn dan 25 jaar en 173 jonger dan 25 jaar.

In de aanplakking van het bericht waarbij de datum van de verkie-
zingen wordt aangekondigd, voorzag verweerster in cassatie volgend 
aantal mandaten :

— Voor de ondernemingsraad 13 mandaten, waarvan 1 voor de jongeren, 
9 voor de arbeiders, 2 voor de bedienden en 1 voor de kaderleden

— Voor het comité voor preventie en bescherming op het werk 12 man-
daten, waarvan 1 voor de jongeren, 9 voor de arbeiders en 2 voor de 
bedienden.

b. Met verzoekschrift met toepassing van artikel 4 van de Wet van 
4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in 
het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, stelde 
eiser tot cassatie bij de Arbeidsrechtbank te Brussel beroep in tegen de 
vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie.

Hij vorderde dat het aantal effectieve mandaten voor de onderne-
mingsraad bepaald zou worden op 13 mandaten in totaal, als volgt te 
verdelen over de verschillende categorieën : 9 mandaten voor de werk-
lieden, 1 mandaat voor de bedienden, 2 mandaten voor de jeugdige werk-
nemers en 1 mandaat voor de kaderleden.

Hij vorderde tevens te zeggen voor recht dat de sociale verkiezingen 
in de periode van 7 tot 20 mei 2012 in de onderneming van verweerster in 

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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cassatie moest worden georganiseerd en verder voorbereid op basis van 
deze beslissing, met verwijzing van verweerster in cassatie tot de kosten 
van het geding.

2. De BeSTreDeN BeSLISSING

Met vonnis van 6 maart 2012 verklaarde de arbeidsrechtbank de 
vordering ontvankelijk doch ongegrond ; zij zegde voor recht dat de 
sociale verkiezingen in de periode van 7 tot 20 mei 2012 in de onder-
neming van verweerster in cassatie moest worden georganiseerd en 
verder voorbereid op basis van deze beslissing, en veroordeelde eiser 
tot cassatie tot de kosten van het geding, begroot op 1.320 EUR rechts-
plegingsvergoeding.

De arbeidsrechtbank was hierbij van oordeel dat de uitzendkrachten 
niet in aanmerking moeten worden genomen bij de verdeling van het 
aantal mandaten over de verschillende categorieën personeelsleden in 
dienst bij verweerster in cassatie op de zgn. dag X (dag van de aanplak-
king van het bericht waarbij de datum van de verkiezingen wordt aange-
kondigd).

3. eNIG mIDDeL ToT CaSSaTIe

Schending van de artikels 24, 25, 26 en 28 van de Wet van 4 december 2007 
betreffende de sociale verkiezingen, en artikel 25 eerste drie leden van 
de Uitzendarbeidwet.

De rechtbank die vaststelt dat bij eiseres tot cassatie 411 uitzend-
krachten werkzaam waren, allen arbeiders, waarvan 173 jonger dan 25 
jaar, en oordeelt dat de uitzendkrachten niet in aanmerking moeten 
worden genomen bij de verdeling van het aantal mandaten over de 
verschillende categorieën personeelsleden, schendt de hiervoor aange-
duide wetsbepalingen.

4. BeSPrekING

4.1. Toepasselijke bepalingen

a. In de regeling van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale 
verkiezingen wordt in eerste instantie het aantal mandaten vastgesteld, 
en vervolgens worden deze mandaten verdeeld over de verschillende 
personeelscategorieën.

b. Wat het aantal mandaten betreft, bepaalt artikel 23 eerste lid van 
voornoemde wet dat de personeelsafvaardiging in de raad en in het 
comité samengesteld is uit een bepaald aantal gewone leden in functie 
van het aantal werknemers.

Artikel 23 vierde lid bepaalt verder dat personeelsafvaardiging in 
de raad in geval van een afzonderlijke vertegenwoordiging van kader-
leden in de raad, met één eenheid wordt verhoogd indien de onderneming 
minder dan 100 kaderleden tewerkstelt en met twee eenheden indien de 
onderneming honderd kaderleden of meer tewerkstelt.

Na het arrest van Uw Hof van 30 maart 2009 wordt aanvaard dat de 
uitzendkrachten (met uitzondering van de uitzendkrachten die een 
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vervangen wiens arbeidsovereenkomst geschorst is  (1)) mee tellen in 
‘koppen’ om het aantal mandaten te berekenen.  (2)

Het is dan ook correct en overigens niet betwist dat de personeelsaf-
vaardiging binnen de onderneming van verweerster in cassatie diende te 
bestaan uit 12 gewone leden en 1 kaderlid.

c. Vervolgens dienen de mandaten te worden verdeeld volgens de bepa-
lingen van de artikels 24 tot 29 van de Wet van 4 december 2007 betref-
fende de sociale verkiezingen.

Vooreerst moet hierbij worden onderzocht of er mandaten moeten 
worden toegewezen aan jeugdige werknemers.

Artikel 25 van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkie-
zingen regelt de vertegenwoordiging van de jeugdige werknemers  (3) in 
de ondernemingen die ten minste 25 jeugdige werknemers tewerkstelt.

In de ondernemingen die meer dan 500 werknemers tewerkstellen 
worden de jeugdige werknemers vertegenwoordigd door één verte-
genwoordiger indien de onderneming 25 tot 150 jeugdige werknemers 
tewerkstelt, door twee vertegenwoordigers indien de onderneming 25 tot 
150 jeugdige werknemers tewerkstelt en door drie vertegenwoordigers 
indien de onderneming 151 tot 300 jeugdige werknemers tewerkstelt  (4).

Artikel 26 van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale 
verkiezingen regelt dan de verdeling van het aantal mandaten toege-
kend aan de personeelsafgevaardigden van 25 jaar en ouder. Hierbij stelt 
artikel 26, § 1 als principe dat dit aantal mandaten verdeeld wordt in 
verhouding tot de bezetting van de categorie arbeiders, van de categorie 
bedienden en in voorkomend geval van de categorie kaderleden van 25 
jaar en ouder.

Specifiek voor ondernemingen met een afzonderlijke vertegenwoor-
diging voor kaderleden, bepaalt artikel 26, § 3 eerste lid van de Wet van 
4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen dat voor de verde-
ling van de mandaten het resultaat van de vermenigvuldiging van het 
aantal werknemers van elke categorie met het totaal aantal leden van 
de personeelsafvaardiging, verminderd met de zetel(s) die aan de verte-
genwoordigers van de jeugdige werknemers wordt (worden) toegekend, 
gedeeld door het totaal aantal werknemers van 25 jaar en ouder die de 
onderneming telt.

Tenslotte moet rekening worden gehouden met artikel 28 van de 
Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, naar luid 
waarvan bij de verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaar-

  (1)  Artikel 25 tweede lid Uitzendarbeidwet.
  (2)  J. vaNToUrNHoUT, Praktijkgids sociale verkiezingen 2012, Antwerpen, Standaard 

uitgeverij, 2011, 82, nr. 83.
  (3)  Artikel 4, 7o van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen 

bepaalt dat voor de toepassing van de wet onder ‘jeugdige werknemer’ moet worden 
verstaan, de werknemers die de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op de dag van de 
verkiezingen.

  (4)  Het is merkwaardig dat eiseres tot cassatie uitgaat van twee vertegenwoordigers 
van de jeugdige werknemers, en uit de niet bestreden vaststellingen van de bestreden 
beslissing blijkt dat enkel bij de uitzendkrachten, sprake is van 173 uitzendkrachten 
jonger dan 25 jaar. 
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digden rekening moet worden gehouden met het aantal personeels-
leden van de verschillende categorieën in dienst van de onderneming op 
de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de datum der verkie-
zingen wordt aangekondigd.

d. Artikel 25 eerste tot derde lid van de Uitzendarbeidwet bepaalt :
“Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen 

die steunen op het aantal werknemers dat door een onderneming wordt 
tewerkgesteld, komen de ter beschikking van een gebruikende onderne-
ming gestelde uitzendkrachten eveneens in aanmerking voor de bere-
kening van de personeelssterkte, tewerkgesteld door die onderneming.

Het eerste lid geldt niet voor uitzendkrachten die vaste werknemers 
vervangen als bedoeld in artikel 1 § 2, 1o.  (1)

Wat de wetgeving op de ondernemingsraden en de comités voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen betreft, 
bepaalt de Koning de wijze van berekening van het gemiddelde van de 
uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld.”

4.2. Toepassing

a. Naar het oordeel van mijn ambt zijn de bepalingen van de artikelen 24, 
25, 26 en 28 van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkie-
zingen geen bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op 
het aantal werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld 
in de zin van artikel 25, eerste lid van de Uitzendarbeidwet, zodat voor 
de toepassing van deze bepalingen de ter beschikking van verweerster 
in cassatie gestelde uitzendkrachten niet in aanmerking komen bij de 
verdeling van het aantal mandaten over de verschillende categorieën 
personeelsleden.

b. Zoals terecht opgemerkt in de memorie van antwoord voor verweer-
ster in cassatie gebeurt de verdeling van de mandaten, zoals voorge-
schreven in de artikelen 24, 25, 26 en 28 van de Wet van 4 december 2007 
betreffende de sociale verkiezingen, immers op grond van de onderlinge 
verhouding tussen de verschillende categorieën van werknemers.

De artikelen 24, § 1 en 26, § 1 van de Wet van 4 december 2007 betref-
fende de sociale verkiezingen geven ondubbelzinnig aan rekening wordt 
gehouden met het aantal werknemers, doch enkel met het aantal werk-
nemers in de mate dat deze behoren tot een bepaalde categorie van 
werknemers.

Zo bepaalt artikel 24, § 1 van de Wet van 4 december 2007 betreffende 
de sociale verkiezingen dat, indien de onderneming minder dan vijf-
entwintig jeugdige werknemers telt, het aantal mandaten die aan de 
personeelsafvaardiging wordt toegekend, verdeeld wordt “in verhouding 
tot de bezetting van de categorie arbeiders, de categorie bedienden en in 
voorkomen geval de categorie kaderleden”.

Wanneer de onderneming tenminste vijfentwintig jeugdige werknemers 
telt, bepaalt artikel 26, § 1 van de Wet van 4 december 2007 betreffende 

  (1)  Uit de niet betwiste vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat geen van 
de uitzendkrachten in dienst werd genomen om een vaste werknemer te vervangen.
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de sociale verkiezingen op gelijkaardige wijze dat het aantal mandaten 
toegekend aan de personeelsleden van 25 jaar en ouder, verdeeld wordt 
“in verhouding tot de bezetting van de categorie arbeiders, de categorie 
bedienden en in voorkomen geval de categorie kaderleden”.

Een onderlinge verhouding van de personeelsleden in deze categorieën 
steunt niet op het (absoluut) aantal werknemers tewerkgesteld in de 
onderneming, doch enkel op enkel op de verhouding tussen het (relatief) 
aantal personeelsleden in elke personeelscategorie.

c. Het middel dat ervan uitgaat dat de bepalingen van de artikelen 24, 
25, 26 en 28 van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkie-
zingen bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op het 
aantal werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld in 
de zin van artikel 25 eerste lid van de Uitzendarbeidwet, zodat voor de 
toepassing van deze bepalingen de ter beschikking van verweerster in 
cassatie gestelde uitzendkrachten in aanmerking dienden te komen bij 
de verdeling van het aantal mandaten over de verschillende categorieën 
personeelsleden, faalt bijgevolg naar recht.

Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
arbeidsrechtbank van Brussel van 6 maart 2012.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 12 februari 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

1. Krachtens artikel 24, § 1 wet van 4 december 2007 betreffende de 
sociale verkiezingen, hierna : Wet Sociale Verkiezingen, wordt, indien 
de onderneming minder dan vijfentwintig jeugdige werknemers telt, het 
aantal mandaten die aan de personeelsafvaardiging worden toegekend, 
verdeeld in verhouding tot de bezetting van de categorie arbeiders, van 
de categorie bedienden en in voorkomend geval van de categorie kader-
leden. Het wordt berekend op de wijze vastgesteld in de tweede en derde 
paragraaf.

Krachtens artikel 25 Wet Sociale Verkiezingen, worden, indien de 
onderneming ten minste 25 jeugdige werknemers tewerkstelt, deze jeug-
dige werknemers vertegenwoordigd :
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1o in de ondernemingen die minder dan 101 werknemers tewerkstellen, 
door één vertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 50 jeugdige 
werknemers tewerkstelt en door twee vertegenwoordigers indien de 
onderneming meer dan 50 jeugdige werknemers tewerkstelt ;

2o in de ondernemingen die 101 tot 500 werknemers tewerkstellen, door 
één vertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 100 jeugdige werk-
nemers tewerkstelt en door twee vertegenwoordigers indien de onderne-
ming meer dan 100 jeugdige werknemers tewerkstelt ;

3o in de ondernemingen die meer dan 500 werknemers tewerkstellen, 
door één vertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 150 jeugdige 
werknemers tewerkstelt, door twee vertegenwoordigers indien de onder-
neming 151 tot 300 jeugdige werknemers tewerkstelt en door drie verte-
genwoordigers indien de onderneming meer dan 300 jeugdige werkne-
mers tewerkstelt.

Krachtens artikel 26, § 1, Wet Sociale Verkiezingen wordt het aantal 
mandaten toegekend aan de personeelsafgevaardigden van 25 jaar en 
ouder, verdeeld in verhouding tot de bezetting van de categorie arbei-
ders, van de categorie bedienden en, in voorkomend geval, van de cate-
gorie kaderleden van 25 jaar en ouder. Het wordt berekend op de wijze 
vastgesteld in de tweede en derde paragraaf.

Krachtens artikel 28 Wet Sociale Verkiezingen moet bij de verdeling 
van de mandaten van de personeelsafgevaardigden rekening worden 
gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende catego-
rieën in dienst in de onderneming op de dag van de aanplakking van 
het bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd. Het 
leidinggevend personeel is begrepen in de categorie van kaderleden.

2. Krachtens artikel 25, eerste lid, Uitzendarbeidswet 1987, komen 
voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen 
die steunen op het aantal werknemers dat door een onderneming wordt 
tewerkgesteld, de ter beschikking van een gebruikende onderneming 
gestelde uitzendkrachten eveneens in aanmerking voor de berekening 
van de personeelssterkte, tewerkgesteld door die onderneming.

3. Het bepaalde in artikel 25, eerste lid, Uitzendarbeidswet 1987 geldt 
blijkens zijn uitdrukkelijke bewoordingen voor alle wettelijke bepalingen 
die steunen op het aantal werknemers dat door een onderneming wordt 
tewerkgesteld, dit is zowel voor wettelijke bepalingen die de drempel 
bepalen voor de oprichting van een orgaan als voor wettelijke bepalingen 
die de drempel bepalen voor andere of ondergeschikte verplichtingen.

4. De artikelen 25 en 26 Wet Sociale Verkiezingen zijn geen wetsbepa-
lingen die aan de werkgever een verplichting opleggen die is gesteund 
op het aantal werknemers dat door de ondernemingen wordt tewerkge-
steld, zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid, Uitzendarbeidswet, maar 
wetsbepalingen die de onderlinge verhouding regelen tussen de verschil-
lende categorieën van werknemers die in dienst zijn van de onderneming 
en die gesteund zijn op het aantal werknemers van elke categorie die 
in dienst is van de onderneming op de dag van de aanplakking van het 
bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

15 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en 
de heer van Eeckhoutte.

N° 238
2o kamer — 16 april 2013

(P.12.0858.N)

1o oNDerzoekSGereCHTeN. — reGeLING vaN De reCHTSPLeGING. — verWIJ-
zING Naar De feITeNreCHTer. — vaSTSTeLLING vaN voLDoeNDe BezWareN. — 
reCHT vaN verDeDIGING.

2o reCHT vaN verDeDIGING. — STrafzakeN. — oNDerzoekSGereCHTeN. 
— reGeLING vaN De reCHTSPLeGING. — verWIJzING Naar De feITeNreCHTer. — 
vaSTSTeLLING vaN voLDoeNDe BezWareN. — GevoLG.

3o oNDerzoekSGereCHTeN. — reGeLING vaN De reCHTSPLeGING. — verWIJ-
zING Naar De feITeNreCHTer. — oNaaNTaSTBare vaSTSTeLLING vaN HeT BeSTaaN 
vaN BezWareN.

4o oNaaNTaSTBare BeoorDeLING Door De feITeNreCHTer. — 
oNDerzoekSGereCHTeN. — reGeLING vaN De reCHTSPLeGING. — verWIJzING 
Naar De feITeNreCHTer. — oNaaNTaSTBare vaSTSTeLLING vaN HeT BeSTaaN vaN 
BezWareN.

1o en 2o Geen miskenning van het recht van verdediging valt af te leiden uit 
de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht dat besluit tot verwijzing naar 
de feitenrechter, kan volstaan met de enkele onaantastbare vaststelling dat 
er voldoende bezwaren voorhanden zijn  (1).

3o en 4o Onafgezien of er al dan niet een conclusie werd neergelegd waarin 
betwisting gevoerd wordt over het bestaan van voldoende bezwaren, moti
veert het onderzoeksgerecht zijn verwijzingsbeslissing naar recht door zijn 
onaantastbare vaststelling dat die bezwaren bestaan  (2).

(S. e.a. T. STaD aNTWerPeN)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 maart 
2012. 

  (1)  Zie Cass. 17 jan. 1996, AR P.95.0930.F, AC 1996, nr. 36.
  (2)  Idem.
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De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest doet uitspraak over eisers’ hoger beroep tegen de beschik-
king die hen wegens de lastens hen aangehouden misdrijven naar de 
correctionele rechtbank verwijst.

2. Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring staat tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een verwijzingsbeschik-
king, slechts cassatieberoep open wanneer dat hoger beroep zelf ontvan-
kelijk is, dit is in de gevallen bepaald in artikel 135, § 2, Wetboek van 
Strafvordering. 

Volgens die wetsbepaling is het hoger beroep in geval van gronden 
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering slechts 
ontvankelijk indien het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen 
voor de raadkamer, behalve wanneer ze zijn ontstaan na het debat voor 
de raadkamer. 

3. Het arrest oordeelt dat het hoger beroep van de eiser I tegen de 
verwijzingsbeschikking niet ontvankelijk is in zoverre hij voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling verweer voert over het feit dat hij verhoord 
werd zonder bijstand van een raadsman, daar hij dat middel niet bij 
schriftelijke conclusie voor de raadkamer heeft ingeroepen. 

Daarenboven oordeelt het arrest dat de hogere beroepen van de beide 
eisers niet ontvankelijk zijn in zoverre zij gericht zijn tegen het oordeel 
van de raadkamer over het bestaan van voldoende bezwaren. 

Met die beslissingen bevat het arrest 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, zijn de cassatieberoepen niet 
ontvankelijk.

4. Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser II niet ontvanke-
lijk bij gebrek aan belang in zoverre het gericht is tegen de beslissing 
krachtens dewelke hij buiten vervolging wordt gesteld voor de feiten 
van de telastleggingen A.IV, F.II.a-d, F.V, G.II, O.II.a-d, O.IV en W.

Om dezelfde reden is zijn cassatieberoep tegen die beslissing niet 
ontvankelijk. 

5. Het ontbreken, in de verwijzingsbeschikking, van redengeving 
betreffende het bestaan van voldoende bezwaren maakt een verzuim van 
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deze beschikking uit, zodat het hoger beroep dat door de inverdenking-
gestelde tegen deze beschikking is ingesteld, ontvankelijk is wanneer 
het middel tot staving van voormeld hoger beroep met recht een derge-
lijk verzuim aanvoert ; het hoger beroep van de inverdenkinggestelde 
is daarentegen niet ontvankelijk wanneer de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, ondanks het feit dat een dergelijk verzuim wordt aange-
voerd, wettig vaststelt dat de beroepen beschikking dienaangaande met 
redenen is omkleed.

6. Het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het cassatieberoep van 
de eiser I dienaangaande vereist een antwoord op het door hem aange-
voerde eerste middel dat nauw verband houdt met die ontvankelijkheid.

Eerste middel van de eiser I

7. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 
Grondwet en “artikel 127 e.v.” Wetboek van Strafvordering, evenals 
miskenning van de motiveringsplicht en het recht van verdediging : 
geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling schrijft voor 
dat het onderzoeksgerecht dat een inverdenkinggestelde naar de recht-
bank verwijst omdat er voldoende bezwaren in zijnen hoofde bestaan, 
zijn beslissing niet hoeft te motiveren ; de motiveringsverplichting is 
veel meer dan een vormvereiste ; de loutere vaststelling dat er voldoende 
bezwaren bestaan, volstaat niet. 

8. In zoverre het middel schending aanvoert van “artikel 127 e.v.” 
Wetboek van Strafvordering zonder verdere precisering, is het wegens 
onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.

9. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksge-
rechten die de rechtspleging regelen. Hun beslissingen zijn immers geen 
vonnissen in de zin van dat artikel.

In zoverre het middel de schending van die bepaling aanvoert, faalt 
het naar recht.

10. Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, als gewaarborgd 
bij artikel 6.1 EVRM, houdt in dat de beslissing op de strafvordering, 
met inbegrip van de beslissing die daaraan een einde stelt op het ogen-
blik van de regeling van de rechtspleging, de voornaamste redenen tot 
staving van die beslissing vermeldt, ook bij afwezigheid van conclusie. 

Een verwijzingsbeschikking is geen eindbeslissing op de strafvordering.
Artikel 6.1 EVRM heeft in de regel enkel betrekking op de uitoefening 

van het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer 
ze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over 
geschillen over burgerlijke rechten en verplichtingen.

Geen miskenning van het recht van verdediging valt af te leiden uit 
de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht dat besluit tot verwijzing 
naar de feitenrechter, kan volstaan met de enkele onaantastbare vast-
stelling dat er voldoende bezwaren voorhanden zijn.

In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
11. Uit de artikelen 128, 129, 130, 229, 230 en 231 Wetboek van Strafvor-

dering volgt dat het onderzoeksgerecht in geweten oordeelt of er al dan 
niet voldoende bezwaren zijn om, hetzij de inverdenkinggestelde naar 
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het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing tot buitenvervol-
gingstelling te verantwoorden.

Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de bezwaren in geval van 
verwijzing gepreciseerd moeten worden.

Onafgezien of er al dan niet een conclusie werd neergelegd waarin 
betwisting gevoerd wordt over het bestaan van voldoende bezwaren, 
motiveert het onderzoeksgerecht zijn verwijzingsbeslissing naar recht 
door zijn onaantastbare vaststelling dat die bezwaren bestaan.

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

12. Het arrest dat vaststelt dat de beroepen beschikking vermeldt dat 
er ten laste van de eiser I voldoende bezwaren bestaan, oordeelt wettig 
dat de verwijzingsbeschikking voldoet aan de motiveringsplicht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
13. Het cassatieberoep is bijgevolg evenmin ontvankelijk in zoverre 

het betrekking heeft op het beweerde motiveringsgebrek van de verwij-
zingsbeschikking.

Tweede middel van de eiser I

14. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de arti-
kelen 10 en 149 Grondwet en artikel 130 Wetboek van Strafvordering : er 
zijn geen objectieve criteria om te voorzien in een verschil in motive-
ringsplicht voor een verwijzingsbeschikking en een vonnis of arrest ten 
gronde ; voor zover het Hof de miskenning van het gelijkheidsbeginsel 
niet uitspreekt, verzoekt de eiser de volgende prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof : “Schendt artikel 149 van de gecoör-
dineerde Grondwet van 17 februari 1994 de artikelen 10 en 11 van de geco-
ordineerde Grondwet van 17 februari 1994 in samenlezing met artikel 6 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in zoverre het 
niet van toepassing zou zijn op de verwijzingsbeschikking zoals geveld 
conform artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering daar waar alle 
contentieuze rechtscolleges een verplichting tot motivering hebben ?”

15. Het middel dat geen kritiek uit op de bestreden beslissing, is niet 
ontvankelijk.

16. Vermits het cassatieberoep van de eiser I niet ontvankelijk is 
verklaard bij toepassing van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, 
welke norm niet is aangevoerd in het geformuleerde verzoek om een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, is het Hof niet 
verplicht de vraag te stellen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

20. 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.
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Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

16 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van 
hoogenbemt, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, 
platsvervangend advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verhaegen 
(bij de balie te Antwerpen) en de heer Souidi (bij de balie te Antwerpen).

N° 239

2o kamer — 16 april 2013
(P.13.0658.N)

1o CaSSaTIeBeroeP. — STrafzakeN. — BeSLISSINGeN vaTBaar voor 
CaSSaTIeBeroeP. — STrafvorDerING. — aLLerLeI. — voorLoPIGe HeCHTeNIS. — 
verzoek ToT voorLoPIGe INvrIJHeIDSTeLLING. — BeSLISSING vaN verWerPING. 
— CaSSaTIeBeroeP. — NIeUW verzoek ToT voorLoPIGe INvrIJHeIDSTeLLING. — 
CaSSaTIeBeroeP TeGeN BeSLISSING vaN verWerPING vooraLeer UITSPraak over 
vorIG CaSSaTIeBeroeP. — oNTvaNkeLIJkHeID.

2o voorLoPIGe HeCHTeNIS. — voorLoPIGe INvrIJHeIDSTeLLING. — 
verWerPING vaN HeT verzoek ToT voorLoPIGe INvrIJHeIDSTeLLING. — CaSSa-
TIeBeroeP. — NIeUW verzoek ToT voorLoPIGe INvrIJHeIDSTeLLING. — CaSSa-
TIeBeroeP TeGeN BeSLISSING vaN verWerPING vooraLeer UITSPraak over vorIG 
CaSSaTIeBeroeP. — oNTvaNkeLIJkHeID.

1o en 2o Een cassatieberoep dat is ingesteld tegen een beslissing over een op 
grond van artikel 27 Voorlopige Hechteniswet ingediend nieuw verzoekschrift 
tot voorlopige invrijheidstelling, vooraleer het Hof uitspraak heeft gedaan 
over het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de beslissing die uitspraak doet 
over een vorig verzoekschrift, is niet ontvankelijk  (1). (Artt. 27, 31 en 32 
Voorlopige Hechteniswet)

(S.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 4 april 2013 (nr. C/674/13, 
rep. 2013/1633 – 2009/PGA/645).

De eiser voert in een geschrift dat aan dit arrest is gehecht, grieven aan. 
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

  (1)  Zie J. D’HaeNeNS, “De voorlopige hechtenis en de procedure in cassatie”, in 
R. DeCLerCq en R. verSTraeTeN (eds.), Voorlopige hechtenis. De wet van 20 juli 1990, Acco 
Leuven/Amersfoort, nr. 6 : het oogmerk van de wetgever was het uitsluiten van de paral-
lelle procedures door het creëren van een autonome cassatieprocedure die, zoals de 
procedure van hoger beroep, geïntegreerd is in het stelsel zelf van de voorlopige hech-
tenis dat zich hierdoor karakteriseert dat de opeenvolgende fasen van hechtenis kort 
zijn en iedere fase afzonderlijk het voorwerp uitmaakt van een eigen afgeronde proce-
dure waarin begrepen zijn de bij de wet bepaalde rechtsmiddelen.
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Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Over een op grond van artikel 27 Voorlopige Hechteniswet ingediend 
verzoekschrift moet door het bevoegde gerecht zijn beslist binnen de 
vijf dagen na de neerlegging ervan, eventueel verlengd overeenkomstig 
artikel 32, zo niet wordt de betrokkene in vrijheid gesteld. Tegen een in 
laatste aanleg op grond van artikel 27 Voorlopige Hechteniswet gewezen 
beslissing die de hechtenis handhaaft, kan door de verzoeker overeenkom-
stig artikel 31, § 1 en § 2, Voorlopige Hechteniswet cassatieberoep worden 
aangetekend binnen de vierentwintig uren vanaf de dag waarop de beslis-
sing hem werd betekend. Het Hof van Cassatie dient bij toepassing van 
artikel 31, § 3, tweede lid, van deze wet binnen vijftien dagen te beslissen 
te rekenen vanaf het instellen van het cassatieberoep, eventueel verlengd 
overeenkomstig artikel 32, zo niet wordt de verdachte in vrijheid gesteld.

2. Uit de samenlezing van die bepalingen en de erin bepaalde korte 
termijnen volgt dat een cassatieberoep dat is ingesteld tegen een beslis-
sing over een op grond van artikel 27 Voorlopige Hechteniswet inge-
diend nieuw verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, vooraleer 
het Hof uitspraak heeft gedaan over het cassatieberoep dat is ingesteld 
tegen de beslissing die uitspraak doet over een vorig verzoekschrift, niet 
ontvankelijk is.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat bij 
arrest (P.13.0612.N) van het Hof van 9 april 2013, het cassatieberoep van de 
eiser tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 28 maart 
2013, dat uitspraak doet over eisers op grond van artikel 27 Voorlopige 
Hechteniswet ingediend verzoekschrift, werd verworpen.

Het thans te beoordelen cassatieberoep, dat is ingesteld op 5 april 
2013, is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 
van 4 april 2013, dat uitspraak doet over een door de eiser op grond van 
artikel 27 Voorlopige Hechteniswet ingediend verzoekschrift.

Dit cassatieberoep werd derhalve ingesteld vooraleer het Hof uitspraak 
heeft gedaan over eisers cassatieberoep tegen de beslissing over een vorig 
verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling en is dus niet ontvanke-
lijk.

Grieven

4. De grieven die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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16 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 240

2o kamer — 17 april 2013
(P.12.0460.F)

1o mISDrIJf. — ToerekeNBaarHeID. — reCHTSPerSoNeN. — vereffe-
NING of oNTBINDING vaN De reCHTSPerSooN. — STrafvorDerING. — vervaL. — 
LaTere UIToefeNING vaN De STrafvorDerING. — voorWaarDeN.

2o STrafvorDerING. — reCHTSPerSoNeN. — vereffeNING of oNTBINDING vaN 
De reCHTSPerSooN. — LaTere UIToefeNING vaN De STrafvorDerING. — voor-
WaarDeN.

1o en 2o De strafvordering vervalt door de dood van de inverdenkinggestelde 
of door afsluiting van vereffening, door gerechtelijke ontbinding of door 
ontbinding zonder vereffening wanneer het om een rechtspersoon gaat ; de 
strafvordering kan later nog worden uitgeoefend, indien de invereffening
stelling, de gerechtelijke ontbinding of de ontbinding zonder vereffening tot 
doel had te ontsnappen aan de vervolging, of indien de rechtspersoon over
eenkomstig artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering, in verden
king was gesteld voor het verlies van de rechtspersoonlijkheid ; hetzelfde 
geldt indien de rechtspersoon voor het verlies van de rechtspersoonlijkheid 
werd gedagvaard  (1). (Art. 20, eerste en tweede lid, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering)

(arCeLormITTaL LIèGe UPSTreaUm N.v. e.a.  
T. BeLGISCHe STaaT, mINISTer BINNeNLaNDSe zakeN)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 7 februari 2012.

De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf 
middelen aan.

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

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

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

  (1)  Gedr. st., Kamer, zitting 1998-1999, nr. 2093/5, 39 ; Gedr. st., Senaat, zitting 1998-1999, 
nr. 1217/6, 70 tot 77 en 129 ; J. SPreUTeLS, F. roGGeN en E. roGer-fraNCe, Droit pénal des 
affaires, Bruylant, 2005, 76.

ARREST-2013-04.indb   935 14/02/14   16:40



936 ARRESTEN VAN CASSATIE 17.4.13 - N° 240

B. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Arcelormittal Belgium

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

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 20, eerste en tweede lid, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en artikel 61bis, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering.

Het verwijt het bestreden arrest dat het beslist dat de strafvorde-
ring nog kan worden uitgeoefend ten aanzien van een rechtspersoon die 
ontbonden is zonder vereffening wanneer die rechtspersoon, zonder door 
de onderzoeksrechter in verdenking te zijn gesteld, rechtstreeks werd 
gedagvaard nog vóór hij zijn rechtspersoonlijkheid had verloren.

Overeenkomstig het voormelde artikel 20, eerste en tweede lid, vervalt 
de strafvordering door de dood van de verdachte of door afsluiting van 
vereffening, door gerechtelijke ontbinding of door ontbinding zonder 
vereffening wanneer het om een rechtspersoon gaat. De strafvordering 
kan daarna nog worden uitgeoefend indien de invereffeningstelling, de 
gerechtelijke ontbinding of de ontbinding zonder vereffening tot doel 
hebben aan de vervolging te ontsnappen, of indien de rechtspersoon 
overeenkomstig artikel 61bis door de onderzoeksrechter in verdenking 
is gesteld nog vóór hij zijn rechtspersoonlijkheid had verloren.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 mei 1999 tot 
invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtsper-
sonen blijkt dat de wetgever met die bepalingen heeft willen beletten 
dat de strafvordering door vereffening of ontbinding wordt verhinderd, 
wanneer zij met name wordt ingesteld nadat de rechtspersoon ten gevolge 
van een inverdenkingstelling met zekerheid kennis heeft gekregen van 
het feit dat hij zal worden vervolgd. Hetzelfde geldt a fortiori voor een 
dagvaarding.

De appelrechters, die oordelen dat de strafvordering niet vervallen is 
op grond dat de dagvaarding op 8 november 2010 werd betekend, met 
andere woorden vóór het verlies van de rechtspersoonlijkheid, verant-
woorden hun beslissing naar recht.

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de tweede eiseres tot de kosten van de cassatieberoepen.

17 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Hallet (bij de balie 
te Luik), de heer Lejeune (bij de balie te Luik), de heer Matray (bij de 
balie te Luik) en de heer Vidts (bij de balie te Brussel).

ARREST-2013-04.indb   936 14/02/14   16:40



N° 241 - 17.4.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 937

N° 241

2o kamer — 17 april 2013
(P.12.1993.F)

1o LaSTer eN eerroof. — LaSTerLIJke aaNGIfTe. — vervoLGING. — BeWIJS-
LaST. — oPeNBaar mINISTerIe.

2o BeWIJS. — STrafzakeN. — BeWIJSLaST. BeoorDeLINGSvrIJHeID. — 
BeWIJSLaST. — LaSTerLIJke aaNGIfTe. — oPeNBaar mINISTerIe.

1o en 2o De vordering wegens laster mag niet verward worden met die wegens 
lasterlijke aangifte ; terwijl het in het eerste geval aan de beklaagde staat 
om de waarheid te bewijzen van de kwaadwillige aantijgingen, die geacht 
worden vals te zijn tot het bewijs ervan is geleverd, staat het in het tweede 
geval aan het openbaar ministerie dat stelt dat het een lasterlijke aangifte 
betreft, om het bewijs daarvan te leveren en vervolgens, in voorkomend 
geval, van de beslissing van de bevoegde overheid  (1). (Art. 445, tweede lid, 
Strafwetboek)

(m T. a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

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

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de straf
vordering

Middel

Het middel voert schending aan van artikel 445 Strafwetboek.
Het arrest verklaart de telastlegging lasterlijke aangifte, bepaald in 

artikel 445, tweede lid, Strafwetboek, in hoofde van de eiser bewezen.
De vordering wegens laster is geen vordering wegens lasterlijke 

aangifte.
Daar waar het in het eerste geval aan de beklaagde toekomt, waarach-

tigheid te bewijzen van de kwaadwillige aantijgingen die worden geacht 
vals te zijn tot het bewijs ervan wordt geleverd, dient, in het tweede 

  (1)  J. LeCLerCq, “Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes”, 
in Les Novelles, Droit pénal, dl. IV, Brussel, Larcier, 1989, nr. 7477 ; P. maGNIeN, “Les 
atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes”, Les infractions, dl. 2, 
Les infractions contre les personnes, Larcier, p. 791.
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geval, het openbaar ministerie dat beweert dat de aangifte lasterlijk 
is, daarvan het bewijs te leveren net als, in voorkomend geval, van de 
beslissing van de bevoegde overheid.

Het arrest stelt vast dat de eiser het bewijs moet leveren dat de door 
hem aangegeven feiten waar zijn, wat hij nalaat te doen.

Het arrest, dat de bewijslast van een bestanddeel van het misdrijf 
omkeert, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering

De eiser voert geen middel in het bijzonder aan.

De hierna uit te spreken vernietiging, op het onbeperkt cassatieberoep 
van de eiser, beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, brengt evenwel de vernietiging met zich mee van de 
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Laat de kosten ten laste van de Staat. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

17 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Carlier (bij de balie te 
Brussel).

N° 242

2o kamer — 17 april 2013

(P.13.0054.F)

1o voorreCHT vaN reCHTSmaCHT. — STrafvorDerING. — ToePaSSINGS-
voorWaarDeN.

2o STrafvorDerING. — voorreCHT vaN reCHTSmaCHT. — ToePaSSINGSvoor-
WaarDeN.

3o BevoeGDHeID eN aaNLeG. — STrafzakeN. — BevoeGDHeID. — STraf-
vorDerING. — voorreCHT vaN reCHTSmaCHT. — ToePaSSINGSvoorWaarDeN.

1o, 2o en 3o Voor de toepassing van artikel 479 van het Wetboek van Strafvor
dering geldt alleen de voorwaarde dat de persoon tegen wie de strafvorde
ring is ingesteld één van de in die wetsbepaling opgesomde hoedanigheden 
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bezit, hetzij op het ogenblik van het misdrijf, hetzij op het ogenblik van de 
vervolging  (1). (Art. 479, Wetboek van Strafvordering)

(B.)

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 12 december 2012.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eiser die op 
de griffie per faxpost is ontvangen.

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de regel
matigheid van de tegen de eiser ingestelde strafvordering

Ambtshalve middel : schending van artikel 479 Wetboek van Strafvor-
dering

De toepassing van het in het middel bedoelde artikel hangt alleen af 
van de voorwaarde dat degene tegen wie de strafvordering is ingesteld 
een van de in die wetsbepaling opgesomde hoedanigheden bezit, hetzij op 
het ogenblik van het misdrijf, hetzij op het ogenblik van de vervolging.

Het arrest oordeelt dat het gerechtelijk onderzoek met name tegen 
de eiser was geopend wegens niet voor verjaring vatbare misdaden die 
buiten het ambt van magistraat zijn gepleegd in het kader van een op 
17 januari 1961 gepleegde doodslag. Het beslist vervolgens dat de eiser 
niet beantwoordt aan de voorwaarden om van voorrecht van rechts-
macht te genieten, aangezien hij op het ogenblik van de aanvankelijke 
burgerlijkepartijstelling op rust was gesteld met de machtiging om de 
eretitel van zijn ambt te voeren.

De appelrechters, die niet daarenboven hebben nagegaan of de eiser 
op het ogenblik van de feiten al dan niet een van de in het voormelde 
artikel 479 bedoelde hoedanigheden bezat, schenden bijgevolg dat artikel.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas
sing van artikel 136bis Wetboek van Strafvordering uitspraak doet

Het arrest oordeelt dat het onderzoek dient te worden voortgezet.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, 

eerste lid, van dat wetboek en houdt geen verband met de in het tweede 
lid van dat artikel bedoelde gevallen.

  (1)  Zie Cass. 9 feb. 1988, AR 2123, AC 1987-1988, nr. 354 ; R. DeCLerCq, Éléments de procé
dure pénale, Bruylant, 2006, 609, nr. 1152 ; BeLTJeNS, Instruction criminelle, dl. II, art. 479, 
nrs. 12 en 36 ; BraaS, Précis de procédure pénale, dl. II, nr. 1188 ; H.D. BoSLy, D. vaNDer-
meerSCH en M.A. BeerNaerT, Droit de la procédure pénale, 6de uitg., Bruylant, 2010, 1359.
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de tegen de eiser inge-

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

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

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

17 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer Remy (bij de balie te Dinant).

N° 243

2o kamer — 17 april 2013
(P.13.0148.F)

1o mISDrIJf. — DeeLNemING. — meDeDaDer. — voorWaarDeN. — vrIJWIL-
LIGe afSTaND. — BeGrIP.

2o mISDrIJf. — DeeLNemING. — oPzeT. — moreeL BeSTaNDDeeL. — BeGrIP.

3o mISDrIJf. — aLGemeeN. BeGrIP. maTerIeeL eN moreeL 
BeSTaNDDeeL. eeNHeID vaN oPzeT. — DeeLNemING. — oPzeT. — 
BeGrIP.

1o In de regel volstaat een positieve en bewuste daad die aan de uitvoering van 
een misdaad of wanbedrijf voorafgaat om strafbare deelneming op te leveren 
wanneer het misdrijf zonder die daad niet had kunnen worden gepleegd ; de 
omstandigheid dat de dader ervan niet fysiek aan de feiten wenste deel te 
nemen en dat hij zich van de feiten wilde losmaken, geldt niet als vrijwillige 
afstand, die voor de dader van een poging tot misdaad of wanbedrijf erin 
bestaat om spontaan een einde te maken aan zijn opzet, vóór de voltooiing 
van het misdrijf  (1). (Art. 66, Strafwetboek)

2o en 3o Om als mededader te worden aangewezen van een misdaad of wanbe
drijf, volstaat het om een daad te stellen als bepaald in artikel 66 van 
het Strafwetboek, met het oog om wetens en willens zijn medewerking te 
verlenen aan het misdrijf dat door een derde wordt of zal worden gepleegd ; 
het is evenwel niet vereist dat de mededader kennis had van het feit dat het 
misdrijf reeds was gepleegd  (2). (Art. 66, Strafwetboek)

(k.)

  (1)  Zie Cass. 10 mei 2005, AR P.05.0122.N, AC 2005, nr. 271.
  (2)  Zie Cass. 26 feb. 2008, AR P.06.1518.N, AC 2008, nr. 129.
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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 21 december 2012.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Eerste middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 66 Strafwetboek, 
verwijt het arrest dat het de wil van de eiser om zich aan te sluiten bij 
of deel te nemen aan de feiten waaraan hij in de hoedanigheid van mede-
dader schuldig is verklaard, niet naar recht vaststelt.

In de regel volstaat een positieve en bewuste daad die aan de uitvoe-
ring van een misdaad of wanbedrijf voorafgaat, om de strafbare deel-
neming te gronden, wanneer het misdrijf zonder die daad niet kon zijn 
gepleegd.

Het arrest vermeldt dat de eiser na verkenning aan zijn kompaan heeft 
laten weten dat hij niet langer in persoon aan het vervolg van de onder-
neming wenste deel te nemen en dat hij zich wou terugtrekken uit de 
geplande overval op het begeerde bankkantoor.

Het oordeelt dat de eiser aan de betrokkene diezelfde dag nog een tas 
heeft teruggegeven met een koevoet, een hamer, twee pruiken, twee 
telefoons en twee oortjes en hem twee kogelvrije vesten die hem toebe-
hoorden heeft doorverkocht in de wetenschap dat betrokkene de bedoe-
ling had met de zaak door te gaan.

Het hof van beroep verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht dat 
de eiser de feiten “met hulp en bijstand” had gepleegd, in de zin van 
artikel 66 Strafwetboek, waarvan het arrest, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de bewoordingen overneemt.

Voor het overige levert de omstandigheid waarop de appelrechters 
hebben gewezen, met name dat de eiser niet zelf fysiek aan de feiten 
heeft willen deelnemen en dat hij daarvan afstand wilde nemen, geen 
vrijwillige afstand op die voor de dader van een poging tot misdaad of 
wanbedrijf erin bestaat zijn opzet, vóór de tenuitvoerlegging van het 
misdrijf, spontaan te laten varen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel betwist dat de eiser kennis had van de wil van zijn kompaan 
om met het plan dat zij aanvankelijk samen hadden bedacht door te 
gaan.

Enerzijds is het middel niet ontvankelijk, in zoverre het opkomt tegen 
de bewijswaardering van de appelrechters, die van feitelijke aard is, of 
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het Hof noopt om gegevens uit het dossier na te gaan, waarvoor het niet 
bevoegd is. 

Anderzijds is voor mededaderschap aan een misdaad of wanbedrijf 
enkel vereist dat een in artikel 66 Strafwetboek bepaalde daad wordt 
gesteld, met het oogmerk om wetens en willens mee te werken aan het 
misdrijf dat door een derde wordt of zal worden gepleegd.

In zoverre het middel aanvoert dat de mededader geweten moet hebben 
dat het misdrijf werd gepleegd, voegt het aan het voormelde artikel 66 
een voorwaarde toe die daarin niet is bepaald en faalt het bijgevolg naar 
recht.

In zoverre het middel ten slotte de miskenning van de bewijskracht 
aanvoert van akten waarnaar het arrest niet verwijst, mist het feite-
lijke grondslag.

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 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Holzapfel (bij de balie te 
Brussel).

N° 244

1o kamer — 18 april 2013
(F.11.0142.F)

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. — fISCaLe GeLDBoeTeS. — 
vermINDerING. — fISCaLe reCHTer. — BevoeGDHeID. — reGeNTBeSLUIT Nr. 78. 
— arTIkeL 9. — BevoeGDHeID vaN De mINISTer vaN fINaNCIëN ToT kWIJTSCHeL-
DING. — GevoLG.

Uit artikel 9 van het organiek Regentbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 van 
het bestuur van ’s lands middelen volgt niet dat de rechter, wanneer er bij 
de Minister van Financiën of diens afgevaardigde geen beroep is ingesteld, 
diens prerogatieven mag uitoefenen door louter naar opportuniteit uitspraak 
te doen  (1). (Art. 9 RB nr. 78 van 18 maart 1831)

(D. T. BeLGISCHe STaaT, mINISTer vaN fINaNCIëN)

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 244.
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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 van 1 juni 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 29 maart 2013 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert twee middelen aan in een cassatieverzoekschrift, 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

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

Tweede middel

1. Krachtens artikel 70, § 1, BTW-wetboek wordt, voor iedere overtre-
ding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd 
gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting.

Krachtens artikel 84 van dat wetboek wordt het bedrag van de propor-
tionele fiscale geldboeten binnen de door de wet gestelde grenzen vermin-
derd volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vast-
gesteld.

Krachtens artikel 1, laatste lid, KB nr. 41 van 30 januari 1987 tot vast-
stelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het 
stuk van de belasting over de toegevoegde waarde is de schaal voor de 
vermindering van de proportionele fiscale geldboeten niet van toepas-
sing ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belas-
ting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

2. De appelrechter die gevraagd wordt een administratieve sanctie te 
controleren die een strafrechtelijk karakter heeft in de zin van artikel 6 
EVRM, moet de wettigheid van die sanctie nagaan en kan meer bepaald 
onderzoeken of die sanctie verenigbaar is met de dwingende vereisten 
van de internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip 
van de algemene rechtsbeginselen.

Dat controlerecht biedt de rechter inzonderheid de mogelijkheid om, 
met inaanmerkingneming van alle omstandigheden van de zaak, te 
onderzoeken of de straf niet buiten verhouding staat tot het misdrijf, 
zodat hij kan onderzoeken of de administratie redelijkerwijs een admi-
nistratieve sanctie van die omvang mocht opleggen.

In dat opzicht kan de rechter inzonderheid rekening houden met de 
ernst van het misdrijf, het bedrag van de reeds opgelegde sancties en 
de wijze waarop uitspraak is gedaan in soortgelijke zaken, maar moet 
hij rekening houden met de mate waarin de administratie zelf door die 
sanctie gebonden was.
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Dat controlerecht houdt niet in dat de rechter, louter om opportuni-
teitsredenen en in strijd met de wettelijke regels, geldboeten kan kwijt-
schelden of verminderen.

3. Luidens artikel 9 van het Regentbesluit — organiek besluit nr. 78 
van 18 maart 1831 van het bestuur van ‘s lands middelen beschikt de 
minister op de verzoeken om kwijtschelding van boeten of verhogingen 
van recht ten titel van boeten, andere dan degene uitgesproken door de 
rechter.

In tegenstelling tot wat het middel betoogt, volgt uit die bepaling niet 
dat, wanneer de minister van Financiën of zijn gemachtigde niet van een 
rechtsmiddel hebben kennisgenomen, de rechter zijn bevoegdheden kan 
uitoefenen door louter naar opportuniteit uitspraak te doen.

4. Het arrest van 18 april 2007 stelt het volgende vast :
— voor de jaren 1995 tot 1999 is vastgesteld dat de eiseres inzake belas-

ting over de toegevoegde waarde drie soorten onregelmatigheden heeft 
begaan ;

— de administratie, die oordeelde dat de eiseres het voornemen had de 
belasting te ontduiken, heeft haar een boete opgelegd gelijk aan twee-
maal de ontdoken rechten ;

— de administratie heeft zodoende alleen maar toepassing gemaakt 
van de wettelijke regels van openbare orde die ze dient toe te passen, 
door de feiten te omschrijven op een wijze die ze gepast en de wette-
lijke gevolgtrekkingen op het vlak van de toepasselijke sanctie te 
maken, zonder dat ze de algemene beginselen van goed bestuur en, in het 
bijzonder, de beginselen van fair play of rechtszekerheid heeft miskend ;

— de eiseres had het duidelijk en vaststaand voornemen de belasting 
te ontduiken en heeft onmogelijk systematisch fundamentele onre-
gelmatigheden kunnen begaan die indruisen tegen de basislogica van 
de btw-regeling en jarenlang onverschuldigde terugbetalingen kunnen 
ontvangen, zonder zich bewust te zijn van wat ze deed of ondertekende.

Het bestreden arrest stelt vast dat de door de eiseres gepleegde fraude 
haar in staat heeft gesteld een levensstijl te onderhouden die de door 
haar aangegeven inkomsten van 600.000 frank ruimschoots te boven ging : 
aankoop van vier voertuigen die elk tussen 1.300.000 frank en 1.500.000 
frank waard waren, bewerking van haar eigen onvermogen door haar 
onroerende goederen aan de kinderen van het koppel te schenken en 
verdwijning van verschillende miljoenen frank van haar bankrekening.

Het bestreden arrest stelt ook vast dat de eiseres geen verzoekschrift 
bij de minister van Financiën heeft ingediend op grond van artikel 9 van 
het Regentbesluit van 18 maart 1831.

Het bestreden arrest oordeelt dat de administratieve geldboete, 
overeenkomstig de artikelen 70, § 1 en 1bis, Btw-wetboek, naar recht 
verschuldigd is wegens de aangetoonde fraude en dat, aangezien het hof 
van beroep door dezelfde bepalingen gebonden is als de administratie, 
de schaal van vermindering van de proportionele geldboeten niet van 
toepassing is op de eiseres.

Het bestreden arrest oordeelt ook dat de geldboete van 200 % niet 
buiten verhouding lijkt tot de ernst van de misdrijven en de ontdoken 
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belasting (149.396,88 euro) en dat er geen wettelijke reden bestaat om het 
bedrag van de geldboete te verminderen zonder daardoor het algemeen 
beginsel van de scheiding van de machten te miskennen.

Het bestreden arrest verantwoordt aldus naar recht de weigering om 
de aan de eiseres opgelegde administratieve geldboete van 298.793,75 euro 
te verminderen.

Er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof de door de 
eiseres voorgestelde vraag te stellen, die de categorieën van personen 
niet preciseert waartussen een discriminatie zou bestaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

18 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Levaux (bij de balie te 
Luik) en de heer T’Kint.

N° 245

1o kamer — 19 april 2013
(F.10.0024.N)

1o DoUaNe eN aCCIJNzeN. — DoUaNe. — DoUaNeSCHULD. — INNING. — 
BevoeGDe LIDSTaaT.

2o DoUaNe eN aCCIJNzeN. — aCCIJNzeN. — aCCIJNSSCHULD. — INNING. — 
BevoeGDe LIDSTaaT.

1o De douaneautoriteiten van de lidstaat waar de overtreding of onregelma
tigheid daadwerkelijk werd begaan, zijn bevoegd tot inning van de doua
neschuld ; wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondgebied de 
overtreding of onregelmatigheid is begaan, wordt deze geacht te zijn begaan 
in de lidstaat waar zij is vastgesteld ; indien de organisatie die zich garant 
heeft gesteld erin slaagt het vermoeden van bevoegdheid van de douaneau
toriteiten van de lidstaat waar een overtreding of onregelmatigheid tijdens 
een vervoer onder geleide van een carnet TIR is vastgesteld, te weerleggen 
door aan de hand van de plaats van inschrijving van het carnet TIR en de 
verzegeling het bewijs te leveren van de plaats waar de overtreding of onre
gelmatigheid daadwerkelijk is begaan, worden de douaneautoriteiten van 
laatstgenoemde staat bevoegd tot inning van de douaneschuld. (Art. 454, 
§§ 2 en 3, eerste en tweede lid, CDW ; Art. 37 TIR-overeenkomst)

2o De douaneautoriteiten van de lidstaat waar de goederen zijn ontdekt, in 
beslag genomen en verbeurd, zijn bevoegd tot inning van accijnzen, ook 
al zijn deze goederen in een andere lidstaat in het douanegebied van de 
Unie binnengebracht, voor zover deze goederen voor commerciële doeleinden 
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 voorhanden worden gehouden ; indien de goederen in de lidstaat waar zij 
werden ontdekt en in beslag genomen, niet voor commerciële doeleinden 
voorhanden worden gehouden, blijven de douaneautoriteiten van de eerste 
lidstaat van invoer bevoegd om de accijnzen te innen. (Artt. 6, eerste lid, 
en 7, eerste lid, Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992)

(feBeTra T. BeLGISCHe STaaT, mINISTer vaN fINaNCIëN)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 10 maart 2009.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 februari 2011 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Het Hof heeft bij arrest van 20 mei 2011 twee prejudiciële vragen gesteld 
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Het Hof van Justitie heeft op 8 maart 2012 bij beschikking in de zaak 
C-333/11 die vragen beantwoord.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. feITeN

De feiten kunnen blijkens de conclusies van partijen worden weerge-
geven als volgt :

— onder dekking van het carnet TIR nr. XQ26006692 werden 46 rollen 
papier verzonden van Litouwen naar België ;

— het carnet werd in last genomen op het kantoor Frankfurt (Oder) 
op 27 oktober 1999 met als bestemmingskantoor Gent en de goederen 
werden in de Europese Unie binnengebracht via Duitsland ;

— op 28 oktober 1999 werd de lading te Gent door de inspectie opspo-
ring der douane en accijnzen aan een grondige controle onderworpen ;

— verborgen in de lading werden 3.638.600 sigaretten aangetroffen in 
de verzegelde containers die niet werden aangegeven in het carnet TIR ;

— de overtreding werd aldus in Gent vastgesteld door de inspectie 
opsporing der douane en accijnzen ;

— de eiseres werd als aansprakelijke organisatie in kennis gesteld van 
de niet-zuivering van het carnet TIR bij brief van 9 november 1999 van de 
inspectie opsporing der douane en accijnzen en van 26 oktober 2000 van 
de gewestelijke directeur ;

— op 13 maart 2001 werd de eiseres verzocht de invoerrechten, de 
accijns en de bijzondere accijns tot beloop van het bedrag van de borg 
te betalen ;

— aangezien hier niet werd op ingegaan, werd op 20 augustus 2001 een 
dwangbevel uitvoerbaar verklaard en aan de eiseres als aansprakelijke 
organisatie betekend ;

— de verbeurdverklaring van de in beslag genomen sigaretten werd 
gelast bij vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 20 april 2001.
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III. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert navolgende drie middelen aan.

Eerste middel

Geschonden bepalingen

— de artikelen 38.1, 40, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de 
Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 april 2005, en 202.1 en 2 van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de 
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen 
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vast-
stelling van het communautair douanewetboek ;

— de artikelen 454 van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de 
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen 
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vast-
stelling van het communautair douanewetboek, zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij verordening (EG) nr. 2787/2000 van de Commissie 
van 15 december 2000, en 454 van voornoemde verordening, zoals van 
toepassing vóór de vervanging bij verordening (EG) nr. 881/2003 van de 
Commissie van 21 mei 2003.

Aangevochten beslissing

Bij het bestreden arrest van 10 maart 2009 verklaarde het hof van beroep 
te Gent eiseres’ hoger beroep tegen het vonnis, waarbij haar vordering 
die ertoe strekte het haar op 27 augustus 2001 betekende dwangbevel 
nietig te horen verklaren en te horen zeggen voor recht dat de bedragen 
erin vermeld ten titel van invoerrechten, accijns, bijzondere accijns, 
intresten en kosten niet verschuldigd zijn, afgewezen werd als onge-
grond, ongegrond, beves tigde het bestreden vonnis in al zijn beschik-
kingen en veroordeelde de eiseres tot de kosten. Deze beslissing is onder 
meer gegrond op volgende overwegingen : 

“1. Nopens de (on)bevoegdheid van de Belgische Staat.
(De eiseres) betwist nog steeds de bevoegdheid van de Belgische admi-

nistratie der Douane en Accijnzen. Zij stelt dat de vermeende overtre-
ding zich voor deed op het ogenblik dat de goederen onder dekking van 
het TIR-document met verkeerde productomschrijving Duitsland zijn 
binnengebracht. 

Te dezen werd de overtreding te Gent vastgesteld door de inspectie 
opsporing der douane en accijnzen. Bij brief van 9 november 1999 nr. A 
12076/99 van de inspectie opsporing der douane en accijnzen te Gent en bij 
brief van de gewestelijk directeur van 26 oktober 2000 nr. G99-2960 werd 
de aansprakelijke organisatie Febetra in kennis gesteld van de niet-
zuivering van het carnet TIR. 

Overeenkomstig het artikel 454 van de toepassingsbepalingen van 
het com munautair douanewetboek is België bevoegd voor de invorde-
ring van de rechten en heffingen verschuldigd op de goederen vervoerd 
onder dekking van bovenvermeld carnet TIR en die zich in de verzegelde 
container bevonden. 
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Het artikel 454 luidt als volgt : 

 ‘1. Dit artikel is van toepassing onverminderd de specifieke bepa-
lingen van de TIR en van de ATA overeenkomst betreffende de aanspra-
kelijkheid van de organisaties die zich garant hebben gesteld bij het 
gebruik van een carnet TIR of een carnet ATA.

2. Wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met 
vervoer onder geleide van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer 
onder geleide van een carnet ATA, in een bepaalde lidstaat een over-
treding of onregelmatigheid is begaan, wordt de actie tot invordering 
van de eventueel verschuldigde rechten en andere heffingen door deze 
lidstaat volgens de nationale of communautaire bepalingen ingesteld, 
onverminderd eventuele strafrechtelijke maatregelen. 

3. Wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondgebied 
de overtreding of onregelmatigheid is begaan, wordt deze geacht te 
zijn begaan in de lidstaat waar zij is vastgesteld, tenzij binnen de in 
artikel 455, lid 1, bedoelde termijn ten genoegen van de douaneautori-
teiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid van het vervoer 
of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerke-
lijk is begaan’. 

Lid 2 van artikel 454 stelt heel duidelijk dat wanneer wordt vastge-
steld dat … in een bepaalde lidstaat een overtreding of onregelmatigheid 
is begaan. 

De uitdrukking ‘vaststellen’ kan niet anders betekenen dan dat door 
de doua neautoriteiten een ambtelijke vaststelling is verricht van de 
plaats waar de overtreding of onregelmatigheid is begaan. 

Het is duidelijk dat dit betekent ‘de plaats waar door de douaneauto-
riteiten vastgesteld wordt dat er een overtreding of onregelmatigheid is 
begaan’.

Er is geen twijfel mogelijk dat de overtreding in België, meer bepaald 
te Gent is vastgesteld geworden. Er zijn geen aanwijzingen dat de over-
treding in Duitsland werd vastgesteld”. 

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 454 Verordening (EEG) nr. 2454 van 2 juli 1993 tot uitvoering 
het communautair douanewetboek bepaalde destijds : 

 “1. Dit artikel is van toepassing onverminderd de specifieke bepa-
lingen van de TIR en van de ATA overeenkomst betreffende de aanspra-
kelijkheid van de organisaties die zich garant hebben gesteld bij het 
gebruik van een carnet TIR of een carnet ATA.

2. Wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband met 
vervoer onder geleide van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer 
onder geleide van een carnet ATA, in een bepaalde lidstaat een over-
treding of onregelmatigheid is begaan, wordt de actie tot invordering 
van de eventueel verschuldigde rechten en andere heffingen door deze 
lidstaat volgens de nationale of communautaire bepalingen ingesteld, 
onverminderd eventuele strafrechtelijke maatregelen. 
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3. Wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondgebied de over-
treding of onregelmatigheid is begaan, wordt deze geacht te zijn begaan 
in de lidstaat waar zij is vastgesteld, tenzij binnen de in artikel 455, lid 
1, bedoelde termijn ten genoegen van de douaneautoriteiten het bewijs 
wordt geleverd van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats 
waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.

Indien bij gebreke van een dergelijk bewijs, de overtreding of de onre-
gelmatigheid geacht blijft te bestaan in de lidstaat waar zij is vastge-
steld, worden de rechten en andere heffingen op de betrokken goederen 
door deze lidstaat overeenkomstig de communautaire of nationale bepa-
lingen ingevorderd”. 

Uit deze bepaling volgt dat er onderscheid moet worden gemaakt 
tussen enerzijds de plaats van vaststelling en anderzijds de plaats van 
overtreding. 

Uit het tweede lid van artikel 454 van de uitvoeringsbepalingen van het 
Communautair douanewetboek volgt meer bepaald dat de autoriteiten 
van de lidstaat waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan 
bevoegd zijn tot invordering van de eventueel verschuldigde rechten en 
heffingen. 

Het is pas wanneer het niet mogelijk is het grondgebied te bepa len 
waar de overtreding of onregelmatigheid is begaan, dat deze wordt 
geacht te zijn begaan in de lidstaat waar zij ook is vastgesteld. Dat is 
de draagwijdte van het derde lid van voornoemd artikel 454. Die laatste 
bepaling biedt weliswaar de mogelijkheid om binnen de door de veror-
dening bepaalde termijn aan te tonen dat de plaats waar de overtreding 
of onregelmatigheid werd begaan, zich in een andere lidstaat situeert. 

Te dezen voerde de eiseres in haar aanvullende tevens synthese-
conclusie op pagina’s 5 en 6 aan dat de vermeende overtreding/onregel-
matigheid zich heeft voorgedaan op het ogenblik dat de goederen onder 
dekking van het TIR-document met verkeerde productomschrijving 
het grondgebied van de Europese Unie, i.c. Duitsland werden binnenge-
bracht. 

Zij betoogde : 
“Dat de overtreding of onregelmatigheid ontstaan is in Duitsland 

blijkt uit de volgende gegevens :
— de goederen werden in de Europese Unie binnengebracht via Duits-

land (zie in lastneming van het carnet TIR met nummer XQ 26 006 692 
door het douanekantoor te Frankfurt …) ;

— de betrokken goederen werden onder een verkeerde productom-
schrijving (…) via Duitsland in de Gemeenschap binnengebracht ; 

— dat die sigaretten zich reeds in Duitsland in de container bevonden 
blijkt uit het feit dat bij het internationaal vervoer van goederen onder 
de dekking van carnets TIR de containers verzegeld moeten worden en 
het feit dat de betrokken container in België nog verzegeld was (zie 
pagina 2 eerste besluiten van de verweerder eerste aanleg : ‘in de verze-
gelde container werden 3.638.600 stuks sigaretten aangetroffen die niet 
aangegeven werden op het carnet TIR’ en de brief van de Administratie 
van 13 maart 2001 (stuk 3 in het bundel van verweerder) : bij de controle 
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op 28 oktober 1999 te Gent van de zending verzonden onder dekking van 
het carnet TIR XQ26006692 en waarvoor de BV Nitane optreedt als titu-
laris werden 3.638.600 stuks sigaretten aangetroffen in de verzegelde 
container doch niet aangegeven in het carnet TIR).” 

De eiseres besloot dat, vermits de vermeende sluikinvoer aldus plaats-
gevonden had in Duitsland, de Belgische Administratie ter zake niet 
bevoegd was om de vermeende invoerrechten, accijnzen en bijzondere 
accijn zen in te vorderen, daarbij verwijzende naar artikel 202 CDW, 
waaruit volgt dat de douaneschuld ontstaat op het moment van het 
binnenbrengen van de goederen. Deze bepaling voorziet zeer duidelijk 
het ontstaan van de douaneschuld, met name op het ogenblik van het 
onregelmatig binnenbrengen van de goederen, hetgeen impliceerde dat in 
onderhavige zaak de douaneschuld in Duitsland was ontstaan, gezien de 
goederen daar op onregelmatige wijze waren binnengebracht geworden. 

Het feit dat de begane overtreding of onregelmatigheid niet werd vast-
gesteld door de Duitse douaneautoriteiten is zonder belang, vermits de 
lidstaat waar de overtreding of onregelmatigheid werd begaan primeert 
op de bevoegdheid van de lidstaat waar de overtreding of onregelmatig-
heid werd vastgesteld. 

Besluit 

Het hof van beroep, dat in het bestreden arrest oordeelt dat de Belgi-
sche Administratie van douane en accijnzen bevoegd is om de schuld 
in te vorderen vermits de overtreding of onregelmatigheid in België 
werd vastgesteld en er geen aanwijzingen bestaan dat de overtreding 
in Duitsland werd vastgesteld, en aldus oordeelt dat de plaats van vast-
stelling de bevoegde ad ministratie aanwijst, en dit ongeacht de plaats 
waar de overtreding of onregel matigheid werd begaan, verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 454 Verordening 
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling 
van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 
van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, 
zoals van toepassing vóór de wijziging bij verordening (EG) nr. 2787/2000 
van de Commissie van 15 december 2000, en 454 van voornoemde veror-
dening, zoals van toepassing voor de vervanging bij verordening (EG) 
nr. 881/2003 van de Commissie van 21 mei 2003). Bovendien kon het hof 
van beroep niet wettig beslissen dat de Belgische administratie ter zake 
bevoegd was zonder voorafgaand te onderzoeken, zoals hiertoe uitge-
nodigd door eiseres, of de plaats waar de overtreding of onregelmatig-
heid werd begaan kon worden bepaald (schending van artikelen 454, lid 
2 van voor noemde Verordening (EEG) nr. 2454/93, zoals van toepassing 
voor de wijziging bij verordening (EG) nr. 2787/2000 van de Commissie 
van 15 december 2000, en 454, lid 2 van diezelfde verordering, zoals van 
toepassing voor de vervanging bij verordening (EG) nr. 881/2003 van de 
Commissie van 21 mei 2003) dan wel of overeenkomstig artikel 454, derde 
lid van de Verorde ning nr. 2454/93 binnen de bij artikel 455 bedoelde 
termijn werd aangetoond dat de overtreding of onregelmatigheid, zoals 
door de eiseres in haar synthese conclusie aangevoerd, in Duitsland was 
begaan (schending van artikelen 454, lid 3 van voornoemde Verordening 
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(EEG) nr. 2454/93, zoals van toepassing vóór de wijziging bij verordening 
(EG) nr. 2787/2000 van de Commissie van 15 december 2000, en 454, lid 2 
van diezelfde verordering, zoals van toepassing vóór de vervanging bij 
verordening (EG) nr. 881/2003 van de Commissie van 21 mei 2003).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 37 TIR-overeenkomst, wordt, wanneer het niet 
mogelijk is vast te stellen op welk grondgebied een onregelmatigheid is 
begaan, deze geacht te zijn begaan op het grondgebied van de overeen-
komstsluitende partij waar zij is vastgesteld.

2. Krachtens artikel 454, lid 2, van verordening (EEG) nr. 2454/93 van de 
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen 
ter uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vast-
stelling van het communautair douanewetboek, zoals hier van toepas-
sing, wordt, wanneer wordt vastgesteld dat in de loop van of in verband 
met vervoer onder geleide van een carnet TIR, respectievelijk doorvoer 
onder geleide van een carnet ATA, in een bepaalde lidstaat een over-
treding of onregelmatigheid is begaan, de actie tot invordering van de 
eventueel verschuldigde rechten en andere heffingen door deze lidstaat 
volgens de nationale of communautaire bepalingen ingesteld, onvermin-
derd eventuele strafrechtelijke maatregelen.

Krachtens artikel 454, lid 3, eerste alinea, van deze verordening wordt, 
wanneer het niet mogelijk is te bepalen op welk grondgebied de over-
treding of onregelmatigheid is begaan, deze geacht te zijn begaan in 
de lidstaat waar zij is vastgesteld, tenzij binnen de in artikel 455, lid 
1, bedoelde termijn ten genoegen van de douaneautoriteiten het bewijs 
wordt geleverd van de regelmatigheid van het vervoer of van de plaats 
waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan.

Krachtens artikel 454, lid 3, tweede alinea, van deze verordening 
worden, indien, bij gebreke aan dergelijk bewijs, de overtreding of 
onregelmatigheid geacht blijkt te zijn begaan in de lidstaat waar zij is 
vastgesteld, de rechten en andere heffingen op de betrokken goederen 
door deze lidstaat overeenkomstig de communautaire of nationale bepa-
lingen ingevorderd.

3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn beschikking 
van 8 maart 2012 voor recht verklaard :

 “1) Artikel 454, lid 3, van verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie 
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoe-
ring van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek, zoals gewijzigd bij verordening 
(EEG) nr. 1662/1999 van de Commissie van 28 juli 1999, moet aldus worden 
uitgelegd dat een organisatie die zich garant heeft gesteld, de plaats 
waar een overtreding of onregelmatigheid is begaan, kan bewijzen aan 
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de hand van de plaats van inschrijving van het carnet TIR en de verzege-
ling. Zo deze organisatie erin slaagt het vermoeden van bevoegdheid van 
de douaneautoriteiten van de lidstaat waar een overtreding of onregel-
matigheid tijdens een vervoer onder geleide van een carnet TIR is vast-
gesteld, te weerleggen in het voordeel van de douaneautoriteiten van 
de lidstaat waar deze overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is 
begaan, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan, dan worden de 
douaneautoriteiten van laatstgenoemde staat bevoegd tot inning van de 
douaneschuld.

2) De artikelen 6, lid 1, en 7, lid 1, van richtlijn 92/12/EEG van de Raad 
van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnspro-
ducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles 
daarop, zoals gewijzigd bij richtlijn 96/99/EG van de Raad van 30 december 
1996, moeten aldus worden uitgelegd dat de douaneautoriteiten van de 
lidstaat waar de goederen zijn ontdekt, in beslag genomen en verbeurd, 
bevoegd zijn tot inning van accijnzen, ook al zijn deze goederen in een 
andere lidstaat in het douanegebied van de Unie binnengebracht, voor 
zover deze goederen voor commerciële doeleinden voorhanden worden 
gehouden, hetgeen de verwijzende rechter dient uit te maken”.

Het Hof van Justitie overwoog hierbij (r.o. 42) dat zo de goederen in 
de lidstaat waar zij werden ontdekt en in beslag genomen, niet voor 
commerciële doeleinden voorhanden worden gehouden, de douaneautori-
teiten van de eerste lidstaat van invoer bevoegd blijven om de accijnzen 
te innen.

4. De appelrechters beoordelen, bij gebreke aan ambtelijke vaststel-
ling van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid is begaan, de 
bevoegdheid van de douaneautoriteiten om tot het innen van zowel de 
douanerechten als de accijnsrechten over te gaan, uitsluitend op grond 
van de plaats waar de begane overtreding of onregelmatigheid is vast-
gesteld.

Zij gaan hierbij niet na of niet is aangetoond dat de overtreding of 
onregelmatigheid in een andere lidstaat is begaan dan in de lidstaat 
waar de overtreding of onregelmatigheid is vastgesteld.

Wat de accijnsrechten betreft, gaan ze evenmin na of de goederen die 
in België zijn ontdekt, in beslag genomen en verbeurd, voor commer-
ciële doeleinden voorhanden worden gehouden.

5. Door aldus te oordelen, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

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

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

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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19 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer 
De Bruyn.

N° 246
1o kamer — 19 april 2013

(F.11.0158.N)

1o DoUaNe eN aCCIJNzeN. — DWaNGBeveL. — moTIverINGSverPLICHTING. — 
WeT moTIverING BeSTUUrSHaNDeLINGeN. — ToePaSSeLIJkHeID.

2o DoUaNe eN aCCIJNzeN. — moTIverINGSverPLICHTING. — SCHeNDING. — 
GevoLGeN.

1o Inzake douane en accijnzen is het dwangbevel een bestuurshandeling 
waarop de Wet Motivering Bestuurshandelingen van toepassing is, zodat 
het bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die ten 
grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel werd 
uitgevaardigd ; aangezien het dwangbevel de belastingschuld concretiseert, 
is het onder meer vereist dat het belastbare feit, het bedrag en de hoedanig
heid van de schuldenaar duidelijk worden gemaakt  (1). (Artt. 2 en 3 Wet 
Motivering Bestuurshandelingen)

2o De veronachtzaming van de formele motiveringsplicht in een dwang
bevel inzake douane en accijnzen leidt enkel tot de niettoepassing van 
de bestuurshandeling als de betrokkene in wiens belang het vormvereiste 
is voorgeschreven, hierdoor in zijn belangen is geschaad ; als blijkt dat de 
betrokkene op een andere wijze reeds kennis heeft gekregen van de motieven 
en hij daardoor zijn recht van verweer kan uitoefenen, is het doel van de 
formele motiveringsverplichting bereikt (2). (Artt. 2 en 3 Wet Motivering 
Bestuurshandelingen)

(BeLGISCHe STaaT, mINISTer vaN fINaNCIëN T. CHarko N.v.)

Conclusie van advocaatgeneraal Thijs :

1. Verweerster heeft in opdracht en voor rekening van de nv Dirafrost 
Frozen Fruit Industries drie aangiften IM4 ingediend voor de invoer van 
vruchten uit Macedonië. Bij de invoer werden certificaten EUR1 voorge-
legd waaruit bleek dat de goederen van oorsprong uit Macedonië waren 
zodat een preferentieel tarief bij invoer van toepassing was.

Bij een controle a posteriori werden voormelde certificaten EUR1 “vals” 
verklaard door de bevoegde instantie van uitreiking zodat het preferen-
tieel tarief ten onrechte was toegepast en het tarief “derde landen” van 
toepassing werd met betrekking tot de aangiften ten verbruik IM4.

Bij brief van 7 juni 1995 werd verweerster hiervan door eiser ingelicht 
die de betaling vorderde van de aanvullende invoerrechten voor een 
bedrag van 305.481 BEF (7.572,68 €).

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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Bij brief van 6 juli 1995 werd de valsheid van de certificaten betwist 
door verweerster die weigerde over te gaan tot betaling van de gevor-
derde invoerrechten.

Op 25 augustus 1995 werd door eiser een dwangbevel uitgevaardigd 
lastens verweerster en lastens de nv Dirafrost Frozen Fruit Industries 
tot betaling van de verschuldigde invoerrechten.

Bij dagvaarding van 25 september 1995 tekende verweerster en de nv 
Dirafrost Frozen Fruit Industries verzet aan tegen dit dwangbevel ; bij 
conclusie stelde verweerster een vordering tot vrijwaring in lastens de 
nv Dirafrost Frozen Fruit Industries.

In haar vonnis van 31 maart 2004 verklaarde de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Tongeren de vorderingen van verweerster en de nv Dirafrost 
Frozen Fruit Industries ongegrond.

Bij verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd op 26 april 2004 ter 
griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen, tekende verweerster hoger 
beroep aan tegen deze beslissing ; de nv Dirafrost Frozen Fruit Indu-
stries deed hetzelfde bij verzoekschrift neergelegd op 6 augustus 2004.

Het bestreden arrest vernietigde het vonnis van de eerste rechter, 
verklaarde het verzet van de appellanten tegen het dwangbevel ontvan-
kelijk en gegrond en zegde voor recht dat het dwangbevel nietig is.

De voorziening is enkel gericht tegen de beslissing die het dwangbevel 
nietig verklaarde.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie verwijt eiser 
de appelrechters de artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshan-
delingen te hebben geschonden door te oordelen dat het litigieus dwang-
bevel niet afdoende was gemotiveerd, nu het doel van de formele moti-
vering mede was bereikt via de vermeldingen in de brief van 7 juni 1995, 
waaronder de vaststelling van de valsheid van de certificaten EUR1. 

3. Krachtens artikel 2 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen 
moeten bestuurshandelingen, zoals een dwangbevel inzake douane en 
accijnzen, uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Artikel 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen bepaalt dat de 
opgelegde motivering in de akte de “juridische en feitelijke overwe-
gingen” moet vermelden die aan die beslissing ten grondslag liggen. De 
motivering moet bovendien “afdoende” zijn.

4. De motivering van een dwangbevel is “afdoende” indien het 
dwangbevel de belastingplichtige in staat stelt de gegrondheid van de 
aanspraken van de administratie te beoordelen  (1).

Waar het dwangbevel de belastingschuld concretiseert, impliceert dit 
dat het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid van belasting-
schuldenaar duidelijk moet worden gemaakt  (2).

In een arrest van 20 maart 2008 preciseerde Uw Hof dat een motive-
ring “afdoende” is, indien zij “aan de bestemmeling (van het dwangbevel 

  (1)  H. vaNDeBerGH, “De geschillenprocedure inzake B.T.W.”, in Bibliotheek Fiscaal 
Recht Larcier, Larcier Gent, 2005, 19, nr. 24, en inzonderheid de rechtspraak geciteerd in 
voetnoot 58.

  (2)  Vgl. inzake BTW : Cass. 1 dec. 2005, AR C.03.0354.N, AC 2005, nr. 638 ; Cass. 20 maart 
2008, AR F.07.0016.N, AC 2008, nr. 194 ; Cass. 29 mei 2008, AR C.07.0193.N, AC 2008, nr. 330.
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toelaat) de gronden te kennen van de beslissing die hem aanbelangt”. 
Of dit al dan niet het geval is, zal volgens Uw Hof “afhangen van alle 
omstandigheden van de zaak”, waarbij “inzonderheid” ook rekening mag 
worden gehouden met “de voorafgaande effectieve kennis die de (bestem-
meling) heeft van de gegevens van het dossier”  (1).

Zoals het bestreden arrest dan ook terecht opmerkt, kan het niet 
naleven van de formele motiveringsverplichting, in het kader van de 
Wet Motivering Bestuurshandelingen, niet automatisch leiden tot het 
buiten toepassing laten van de betrokken bestuurshandeling :

“Enkel indien de betrokkene in wiens belang de vormvereiste is voor-
geschreven, in zijn belangen is geschaad door de miskenning ervan, zal 
de bestuurshandeling onwettig worden verklaard. Indien blijkt dat de 
bestuurde op een andere wijze dan door de formele motivering kennis 
heeft van de motieven en die kennisgeving zich heeft voorgedaan in 
omstandigheden waarin zijn recht om zich te verweren niet in het 
gedrang werd gebracht, werd het doel van de formele motivering bereikt 
zodat in dat geval het niet naleven van de verplichting tot formele moti-
vering niet tot het buiten toepassing laten van de bestuurshandeling 
kan leiden.”  (2).

Het afdoend karakter van de motivering moet dan ook worden beoor-
deeld met inachtneming van de gegevens die de betrokken belasting-
plichtige reeds gekend zijn  (3).

In het dwangbevel moet niet opnieuw melding worden gemaakt van 
feitelijke en juridische overwegingen die de betrokkene reeds kende 
door de mededeling van stukken van het administratief dossier  (4).

5. In onderhavige zaak oordeelden de appelrechters dat niet kan 
worden gesteld dat verweerster “reeds voor het uitvaardigen van het 
dwangbevel op de hoogte wa(s) van het voorwerp en de feitelijke grond-
slag van de belastingschuld”.

Het schrijven van 7 juni 1995 aan verweerster maakte volgens de appel-
rechters immers geen afdoende melding van het voorwerp en de feite-
lijke grondslag van de belastingschuld. Het feit dat in dit schrijven 
sprake was van certificaten die in het kader van een controle a posteriori 
vals waren verklaard, waardoor het tarief “derde landen” van toepassing 
was met betrekking tot de aangiften ten verbruik IM4, was volgens de 
appelrechters niet voldoende nu niet werd vermeld “waaruit deze ‘vals-
heid’ zou bestaan”.

6. De motiveringsverplichting van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 
houdt evenwel niet in dat het bestuur ook de redenen van zijn motieven 
moet weergeven  (5). 

  (1)  Arrest geciteerd door J. vaN DyCk, “Dwangbevel : wat men al weet, moet niet meer 
worden vermeld ?”, Fiscoloog 2008, afl. 1135, 7 ; zie ook Cass. 29 mei 2008, AR C.07.0193.N, 
AC 2008, nr. 330.

  (2)  Arrest, p. 12, derde alinea.
  (3)  G. vaN HaeGeNBorGH, “De invordering van de inkomstenbelastingen en de wet 

motivering bestuurshandelingen”, in E. DIrIx en P. TaeLmaN (eds.), Fiscaal executierecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 360, nr. 19 en de verwijzingen aldaar.

  (4)  I. oPDeBeek, Formele motivering van bestuurshandelingen, 138, nr. 172.
  (5)  Cass. 3 dec. 1991, AC 1991-1992, nr. 177 ; Cass. 2 maart 1953, AC 1953, 445.
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In mijn conclusie voor het arrest van Uw Hof van 20 maart 2008, kreeg 
ik reeds de gelegenheid de aandacht van Uw Hof te vestigen op het feit 
dat “de feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit 
blijkt op welke wijze het bestuur in kennis werd gesteld van het belast-
baar feit en zodus over welke bewijsmiddelen het beschikt, niet behoren 
tot het gebied van de motivering van het dwangbevel, maar tot de 
bewijsvoering van de fiscale schuld”  (1).

Het bestuur moest in casu derhalve niet motiveren waaruit de vals-
heid van de certificaten bestond ; de verwijzing naar de valsheid op zich 
volstond als aanduiding van de feitelijke grondslag van de belasting-
schuld  (2).

Anders dan de appelrechten oordelen, behoren de gegevens in verband 
met de aard van de valsheid of de wijze waarop de valsheid werd begaan 
en vastgesteld, derhalve niet tot het domein van de motivering van het 
dwangbevel. 

7. De appelrechters konden dan ook het schrijven van 7 juni 1995 niet 
wettig verwerpen als bewijs dat verweerster vóór het uitvaardigen van 
het dwangbevel reeds afdoende kennis had van het voorwerp en de feite-
lijke grondslag van de belastingschuld.

Voorts maakte het dwangbevel ook duidelijk op welke bepalingen de 
administratie zich steunde, terwijl uit het schrijven van 7 juni 1995 ook 
kon worden afgeleid welke juridische overwegingen aan het dwangbevel 
ten grondslag lagen, alsook op welke wijze de verschuldigde invoer-
rechten werden berekend.

8. Door te oordelen dat het dwangbevel niet afdoende was gemoti-
veerd omdat het geen melding maakt van de juridische en feitelijke 
overwegingen die eraan ten grondslag liggen, heeft het bestreden 
arrest dan ook de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshande-
lingen miskend.

Het eerste onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.

BeSLUIT : Vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 3 mei 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 26 februari 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Cassatiemiddel

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

  (1)  Concl. O.M., Cass. 20 maart 2008, AR F.07.0016.N, AC 2008, nr. 194.
  (2)  Cf. HvJ 17 juli 1997, C-97/95, inzake Pascoal & Filhos Ld.
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II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 2 Wet Motivering Bestuurshandelingen moeten 
de bestuurshandelingen van bepaalde besturen uitdrukkelijk worden 
gemotiveerd.

Krachtens artikel 3 van deze wet moet de opgelegde motivering in 
de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 
beslissing ten grondslag liggen en moet deze afdoende zijn.

Inzake douane en accijnzen is het dwangbevel een bestuurshandeling 
waarop de Wet Motivering Bestuurshandelingen van toepassing is, zodat 
het bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die 
ten grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel 
werd uitgevaardigd.

Aangezien het dwangbevel de belastingschuld concretiseert, is het 
onder meer vereist dat het belastbare feit, het bedrag en de hoedanig-
heid van de schuldenaar duidelijk worden gemaakt.

2. De veronachtzaming van de formele motiveringsplicht leidt enkel tot 
de niet-toepassing van een bestuurshandeling als de betrokkene in wiens 
belang het vormvereiste is voorgeschreven, hierdoor in zijn belangen is 
geschaad. Als blijkt dat de betrokkene op een andere wijze reeds kennis 
heeft gekregen van de motieven en hij daardoor zijn recht van verweer kan 
uitoefenen, is het doel van de formele motiveringsverplichting bereikt.

3. De appelrechters stellen vast dat :
— bij brief van 7 juni 1995 de eiser aan de verweerster meedeelde 

dat als gevolg van een controle a posteriori certificaten EUR 1 door de 
bevoegde instantie van uitreiking vals werden verklaard en dat door het 
verwerpen van deze certificaten het tarief “derde landen” van toepassing 
is met betrekking tot de aangiften ten verbruik IM4 ;

— een aanvullend invoerrecht verschuldigd is voor een totaal bedrag 
van 305.481 frank of 7.572,68 euro ;

— de verweerster bij brief van 6 juli 1995 de valsheid van de certifi-
caten en het bestaan van een douaneschuld betwist ;

— in het dwangbevel de belastingschuldenaars voldoende nauwkeurig 
worden bepaald teneinde de verweerster en Dirafrost FFI nv toe te laten 
zich te identificeren ;

— het totaal bedrag tot betaling waarvan het dwangbevel werd uitge-
vaardigd wordt vermeld alsook het bedrag verschuldigd voor elk van de 
drie aangiften IM 4 ;

 — het dwangbevel vermeldt dat de belasting gevestigd is bij artikel 2 
van de verordening nr. 2144/87 van 13 juli 1987 inzake de douaneschuld, 
inmiddels vervangen door artikel 201 van het Communautair Douane-
wetboek vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 
12 oktober 1992.

4. Aangezien uit de feitelijke vaststellingen van de appelrechters blijkt 
dat de verweerster door de kennisgeving van het dwangbevel en van de 
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voorafgaande brief van 7 juni 1995 op de hoogte was van het belastbaar 
feit, het bedrag van de belasting, haar hoedanigheid van schuldenaar en 
van de wettelijke bepalingen waarop de eiser zich steunde, vermochten 
de appelrechters niet te beslissen tot een schending van de formele moti-
veringsplicht.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

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

over het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

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

19 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 247

3o kamer — 22 april 2013
(C.12.0285.F)

1o overeeNkomST. — aLGemeNe BeGrIPPeN. — LeNINGSovereeNkomST. 
— verPLICHTING ToT TerUGBeTaLING. — oPSCHorTeNDe, LoUTer PoTeSTaTIeve 
voorWaarDe WaarDoor De verPLICHTING NIeTIG WorDT. — GevoLG.

2o overeeNkomST. — aLGemeNe BeGrIPPeN. — LeNINGSovereeNkomST. 
— vorDerING ToT NIeTIGverkLarING of ToT verNIeTIGING vaN De LeNINGSover-
eeNkomST. — NIeTIGHeID vaN De verPLICHTING ToT TerUGBeTaLING. — GevoLG.

1o De verplichting van de ontlener om het geleende bedrag terug te geven met 
een louter potestatieve, opschortende voorwaarde is nietig ; die nietigheid, 
die de oorzaak wegneemt voor de terugbetaling van het geleende bedrag, 
heeft de nietigheid van de leningsovereenkomst zelf tot gevolg. (Artt. 1174, 
1108, 1131 en 1892, BW)

2o Hoewel de nietigheid van een overeenkomst ex tunc geldt, doet het vonnis 
dat deze uitspreekt nieuwe verplichtingen ontstaan aangezien de partijen 
moeten teruggeven wat zij gekregen hebben ; zonder vernietiging van de 
leningsovereenkomst leidt de nietigheid van de verplichting tot terugbeta
ling niet tot enige verplichting tot teruggave voor de ontlener. (Artt. 1174, 
1108, 1131 en 1892, BW)

(L. T. H.)
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arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

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

De zaak is bij beschikking van 18 februari 2013 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

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

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste luidt als volgt :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1108, 1131, 1174, 1304 en 1892 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt eerst het volgende vast : “luidens de gedinginleidende dagvaar-
ding, betekend op 15 april 2008, vroeg de verweerder ‘in uitvoering van een overeen-
komst van 23 september 1997, die evenwel nietig is aangezien ze een schuldbeken-
tenis betreft van een lening voorzien van een louter potestatieve voorwaarde’ om 
de eiseres te veroordelen tot de terugbetaling van de hoofdsom van 39.662,96 euro 
te vermeerderen met gerechtelijke interest en kosten” ; “er wordt niet betwist 
dat de verweerder het bedrag van 1.600.000 frank aan de eiseres heeft betaald en 
het voorwerp van de vordering is de teruggave daarvan ; de op 23 september 1997 
tussen de partijen gesloten overeenkomst bepaalt dat het bedrag uiterlijk ‘terug 
te betalen is op de dag van de verkoop van de 5.000 aandelen van de naamloze 
vennootschap Cofigraph die de eiseres in haar bezit heeft ; de naamloze vennoot-
schap Cofigraph werd op 22 maart 2000 failliet verklaard en in een brief van 
5 februari 2008 heeft de raadsman van de verweerder voor het eerst de terugbeta-
ling gevorderd’. 

Het arrest beslist vervolgens dat de vordering van de verweerder niet verjaard 
is en veroordeelt de eiseres, met gedeeltelijke bevestiging van het vonnis van de 
eerste rechter, tot de betaling van het bedrag van 39.662,96 euro vermeerderd met 
de interest tegen de rentevoet van 3,5 pct. vanaf 5 februari 2008, veroordeelt de 
eiseres in de kosten van eerste aanleg, compenseert de rechtsplegingsvergoeding 
in hoger beroep en laat de eigen kosten aan de eiseres. 

Het arrest steunt zijn beslissing inzake de verjaring op de volgende redenen : 
 “De vordering kan niet onderworpen worden aan de verjaringstermijn van tien 

jaren bedoeld bij artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het geen 
vordering is tot nietigverklaring of tot vernietiging van de leningsovereenkomst 
maar een eis tot teruggave van het geleend bedrag, vermits de voorwaarde voor 
die verbintenis louter potestatief en bijgevolg nietig is”. “In het stadium van de 
ontvankelijkheid van de vordering, mag de eiseres de niet-uitvoering van een 
opschortende voorwaarde voor haar verbintenissen niet aanvoeren, aangezien die 
voorwaarde louter potestatief is wat haar betreft”. 

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde onderdeel

Krachtens artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, is “een geoorloofde oorzaak 
van verbintenis” een essentiële voorwaarde voor de geldigheid van een overeen-
komst. 

Krachtens artikel 1131 van hetzelfde wetboek “kan een verbintenis, aangegaan 
zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak, geen 
gevolg hebben”.

De nietigheid van een overeenkomst wegens het gebrek aan oorzaak is een 
nietigheid bedoeld bij artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek. Krachtens het 
eerste lid van die bepaling “duurt in alle gevallen waarin de rechtsvordering tot 
nietigverklaring of tot vernietiging van een overeenkomst niet door een bijzon-
dere wet tot een kortere tijd is beperkt, deze rechtsvordering tien jaren”.

De verjaring van de vordering tot nietigverklaring van een overeenkomst en 
de eis tot teruggave van de bedragen die naar aanleiding van de nietige overeen-
komst werden betaald, begint te lopen op de dag van het sluiten van die overeen-
komst (behalve opschorting om oorzaken bedoeld in het tweede en derde lid van 
het voornoemde artikel 1304).

Krachtens artikel 1174 van het Burgerlijk Wetboek “is iedere verbintenis nietig, 
wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van 
degene die zich verbindt”, namelijk een louter potestatieve voorwaarde waarvan 
de uitvoering enkel afhangt van de wil van diegene die zich ertoe verbindt.

Het lenen van een geldsom is een verbruiklening bepaald bij artikel 1892 van 
het Burgerlijk Wetboek, die de lener verplicht om het geleend bedrag terug te 
betalen. 

Als, bij het lenen van een geldsom, de verbintenis van de lener om de geldsom 
terug te betalen voorzien is van een opschortende, louter potestatieve voor-
waarde, dan is de verplichting tot terugbetaling nietig krachtens artikel 1174 van 
het Burgerlijk Wetboek. De nietigheid van de verplichting tot terugbetaling van 
het geleende bedrag heeft tot gevolg dat er geen oorzaak meer is tot terugbetaling 
van het geleende bedrag vermits dat niet zou kunnen worden terugbetaald als dat 
de wil van lener is. Die nietigheid leidt dus tot de nietigheid van de verbruikle-
ning zelf krachtens de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek. 

Te dezen, overweegt het arrest dat de verplichting tot terugbetaling waarmee 
de eiseres heeft ingestemd “uiterlijk op de dag van de verkoop van de 5.000 
aandelen van de naamloze vennootschap Cofigraph, die de eiseres in haar bezit 
heeft” voorzien was van een “louter potestatieve voorwaarde wat haar betreft”. 

Aangezien een dergelijke verbintenis nietig is krachtens artikel 1174 van het 
Burgerlijk Wetboek doordat het bedrag van 1.600.000 frank […] tegen die louter 
potestatieve voorwaarde door de eiseres terug te betalen was, blijkt uit de vast-
stellingen van het arrest dat de verbintenis van de eiseres om de lening terug te 
betalen geen oorzaak had en de lening, die aan de eiseres was toegekend, nietig 
was. 

De verweerder zou enkel door de nietigheid van de leningsovereenkomst recht 
kunnen hebben op de terugbetaling van het aan de eiseres betaalde bedrag en 
niet door de loutere nietigheid van de verbintenis van de eiseres om de geleende 
som terug te betalen, want als enkel die verplichting nietig is omdat ze voorzien 
is van louter potestatieve voorwaarde vanwege de eiseres, zou daaruit gebleken 
zijn dat zij niet verplicht was terug te betalen. Het arrest stelt trouwens vast dat, 
“luidens de gedinginleidende dagvaarding, betekend op 15 april 2008, de verweerder 
‘in uitvoering van een overeenkomst van 23 september 1997, die evenwel nietig is 
aangezien ze een schuldbekentenis betreft van een lening voorzien van een louter 
potestatieve voorwaarde’ vroeg om de eiseres te veroordelen tot de terugbeta-
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ling van de hoofdsom van 39.662,96 euro”. Het arrest had derhalve moeten vast-
stellen dat de gedinginleidende dagvaarding aan de eiseres meer dan tien jaar na 
het sluiten van de overeenkomst van 23 september 1997 betekend werd, hetzij op 
een tijdstip waarop de vordering tot nietigverklaring van de lening verjaard was 
krachtens artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek. 

Het arrest beslist daarentegen dat de vordering van de verweerder tegen de 
eiseres niet onderworpen was aan de tienjarige verjaringstermijn bedoeld bij 
artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek, omdat de vordering “geen vordering tot 
nietigverklaring of tot vernietiging van de leningsovereenkomst was, maar een 
vordering tot terugbetaling van het geleende bedrag, vermits de voorwaarde tot 
die verplichting nietig was want louter potestatief” en zodoende schendt het alle 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek bedoeld in de aanhef van het middel. 

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Grond van niet-ontvankelijkheid van de verweerder : het middel is 
zonder belang

De verweerder betoogt dat aangezien de leningsovereenkomst, waarvan 
het arrest het bestaan vaststelt, niet nietig kan worden verklaard 
wegens de verjaring van de vordering tot nietigverklaring, zij uitwer-
king moet hebben en de verweerder bijgevolg kan vragen dat de eiseres 
haar verplichting om het geleende bedrag terug te betalen uitvoert 
zodat de veroordeling van de eiseres, door het arrest, tot terugbetaling 
van dat bedrag naar recht verantwoord blijft door andere redenen in de 
plaats te stellen. 

Het arrest beslist evenwel op grond van een reden die het middel niet 
aanvecht en waarvoor het Hof derhalve geen andere in de plaats kan 
stellen zonder zijn bevoegdheden te buiten te gaan, dat “de [opschortende] 
voorwaarde betreffende die verplichting [om het geleende bedrag terug 
te betalen] nietig is want louter potestatief”, waardoor zij de geldigheid 
van de aan die voorwaarde onderworpen verbintenis kan aantasten. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Derde onderdeel

Luidens artikel 1174 van het Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis 
nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van 
de zijde van degene die zich verbindt. 

Krachtens artikel 1108 van hetzelfde wetboek, is een geoorloofde 
oorzaak van verbintenis een essentiële voorwaarde voor de geldigheid 
van een overeenkomst.

Volgens artikel 1131 van dat wetboek, kan een verbintenis, aangegaan 
zonder oorzaak, geen gevolg hebben.

Luidens artikel 1892 van dat wetboek is verbruiklening een contract 
waarbij de ene partij een zekere hoeveelheid zaken die door het gebruik 
teniet gaan, aan de andere partij afgeeft, onder verplichting voor deze 
aan de eerstgenoemde evenzoveel van gelijke soort en hoedanigheid 
terug te geven. 
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Daaruit volgt dat de verplichting van de lener om het geleende bedrag 
terug te geven met een louter potestatieve, opschortende voorwaarde, 
nietig is. Die nietigheid, die de oorzaak wegneemt voor de terugbeta-
ling van het geleende bedrag, heeft de nietigheid van de leningsovereen-
komst zelf tot gevolg. 

Artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in alle gevallen 
waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van 
een overeenkomst niet door een bijzondere wet tot een kortere tijd is 
beperkt, deze rechtsvordering tien jaren duurt.

Hoewel de nietigheid van een overeenkomst ex tunc geldt, doet het 
vonnis dat deze uitspreekt nieuwe verplichtingen ontstaan aangezien 
de partijen moeten teruggeven wat zij gekregen hebben. Zonder vernie-
tiging van de leningsovereenkomst leidt de nietigheid van de verplich-
ting tot terugbetaling niet tot enige verplichting tot teruggave voor de 
ontlener. 

Het arrest stelt vast dat, “luidens de gedinginleidende dagvaarding, 
betekend op 15 april 2008, de verweerder ‘in uitvoering van een over-
eenkomst van 23 september 1997, die evenwel nietig is aangezien ze een 
schuldbekentenis betreft van een lening voorzien van een louter potes-
tatieve voorwaarde’ vroeg om de eiseres te veroordelen tot de terugbeta-
ling van de hoofdsom van 39.662,96 euro te vermeerderen met de gerech-
telijke interest en de kosten” en stelt dat de door de eiseres aangegane 
verbintenis tot terugbetaling voorzien was van een louter potestatieve 
voorwaarde vanwege de eiseres.

Het arrest dat beslist dat die vordering van de verweerder tegen de 
eiseres niet verjaard was hoewel zij tien jaar na het sluiten van de liti-
gieuze lening aanhangig werd gemaakt op grond dat die eis in werke-
lijkheid “geen vordering is tot nietigverklaring of tot vernietiging van 
de leningsovereenkomst maar een eis tot teruggave van het geleende 
bedrag, aangezien de voorwaarde voor die verbintenis louter potestatief 
en bijgevolg nietig is”, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om 
de eiseres te veroordelen tot de terugbetaling van dat bedrag. 

Het onderdeel is gegrond. 

Overige grieven

De overige onderdelen van het eerste middel en het tweede middel, die 
tot geen ruimere cassatie kunnen leiden, hoeven niet te worden onder-
zocht. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het 

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

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
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22 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Kirk-
patrick en de heer T’Kint.

N° 248

3o kamer — 22 april 2013
(C.12.0448.F)

1o reCHTerLIJk GeWIJSDe. — GezaG vaN GeWIJSDe. — aLGemeeN. — 
BUrGerLIJke BeSCHIkkINGeN vaN HeT STrafvoNNIS. — GezaG vaN GeWIJSDe. — 
GroND. — aLGemeeN reCHTSBeGINSeL BeTreffeNDe HeT GezaG vaN GeWIJSDe 
IN STrafzakeN oP De BUrGerLIJke reCHTSvorDerING. — arTIkeL 23 vaN HeT 
GereCHTeLIJk WeTBoek. — oNDerSCHeID.

2o CaSSaTIemIDDeLeN. — BUrGerLIJke zakeN. — vereISTe vermeL-
DINGeN. — BUrGerLIJke BeSCHIkkINGeN vaN HeT STrafvoNNIS. — mIDDeL DaT 
mISkeNNING vaN HeT GezaG vaN GeWIJSDe aaNvoerT– aLGemeeN reCHTSBe-
GINSeL BeTreffeNDe HeT GezaG vaN GeWIJSDe IN STrafzakeN oP De BUrGerLIJke 
reCHTSvorDerING. — BeSCHIkkING DIe GeeN verBaND HoUDT meT HeT aaNGe-
voerDe mIDDeL. — oNTvaNkeLIJkHeID.

1o De beslissingen van de strafrechter over de hem voorgelegde burgerlijke 
rechtsvorderingen hebben gezag van gewijsde krachtens artikel 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek en niet krachtens het algemeen rechtsbeginsel betref
fende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burgerlijke rechtsvorde
ring  (1).

2o Het middel dat het bestreden vonnis verwijt het gezag van gewijsde van de 
burgerlijke beschikkingen van het strafvonnis te miskennen maar louter de 
miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag 
van gewijsde in strafzaken, houdt geen verband met de aangevoerde grief en 
is bijgevolg niet ontvankelijk (2). 

(G.m.W.f. T. NaTeUS N.v. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
6 april 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

De zaak is bij beschikking van 4 april 2013 door de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer. 

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

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

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 248.
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II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Middel

De beslissingen van de strafrechter over de burgerlijke vorderingen 
die hem zijn voorgelegd, hebben gezag van gewijsde krachtens artikel 23 
Gerechtelijk Wetboek en niet krachtens het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burgerlijke 
vordering. 

In tegenstelling tot wat het middel voorhoudt, doet het vonnis van 
24 juni 2003 van de politierechtbank te Verviers, dat beslist dat de vorde-
ringen van de burgerlijke partijen, waaronder die van de derde verweer-
ster, gegrond zijn tegen de eiser “die het slachtoffer moet vergoeden 
wanneer, zoals te dezen, geen enkele verzekeringsonderneming verplicht 
is te vergoeden wegens toeval die de bestuurder van het voertuig die het 
ongeval heeft veroorzaakt, vrijgesteld wordt”, geen uitspraak in straf-
zaken doch over de burgerlijke vorderingen.

Het middel dat het bestreden vonnis verwijt het gezag van gewijsde te 
miskennen van de burgerrechtelijke beschikkingen van het vonnis van 
24 juni 2003 van de politierechtbank te Verviers, voert uitsluitend de 
miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag 
van gewijsde in strafzaken, dat vreemd is aan de aangevoerde grief. 

Voor het overige zijn de aangevoerde schendingen van de artikelen 29bis 
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 80 van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en 1251, 
3o, Burgerlijk Wetboek, volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde 
miskenning van het voornoemde algemeen rechtsbeginsel. 

Het middel is niet ontvankelijk.

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

22 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 249

3o kamer — 22 april 2013
(S.12.0117.F)

1o GereCHTSkoSTeN. — BUrGerLIJke zakeN. — ProCeDUre voor De 
feITeNreCHTer. — reCHTSPLeGINGSverGoeDING. — ereLoNeN eN koSTeN vaN 
aDvoCaTeN. — verHaaLBaarHeID. — WeT vaN 21 aPrIL 2007. — ToePaSSING. — 
CrITerIUm. — HaNGeNDe zakeN. — BeGrIP.

2o WeTTeN. DeCreTeN. orDoNNaNTIeS. BeSLUITeN. — WerkING IN 
De TIJD eN IN De rUImTe. — WerkING IN De TIJD. — GereCHTSkoSTeN. 
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— reCHTSPLeGINGSverGoeDING. — ereLoNeN eN koSTeN vaN aDvoCaTeN. — 
verHaaLBaarHeID. — WeT vaN 21 aPrIL 2007. — ToePaSSING. — CrITerIUm. — 
HaNGeNDe zakeN. — BeGrIP.

3o aDvoCaaT. — GereCHTSkoSTeN. — BUrGerLIJke zakeN. — reCHTSPLeGINGS-
verGoeDING. — ereLoNeN eN koSTeN. — verHaaLBaarHeID. — WeT vaN 21 aPrIL 
2007. — ToePaSSING IN De TIJD. — CrITerIUm. — HaNGeNDe zakeN. — BeGrIP.

1o, 2o en 3o Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij 
artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, is enkel 
toepasselijk op de zaken die op 1 januari 2008 hangende zijn ; met hangende 
zaken worden de zaken bedoeld waarover, bij de inwerkingtreding van die 
nieuwe wet, in eerste aanleg of in hoger beroep nog uitspraak moet worden 
gedaan  (1).

(a. T. CLINIqUe SaINT-PIerre v.z.W.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 14 februari 2012.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 4 april 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en 
advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd gehoord in zijn conclusie.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert in haar verzoekschrift waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 14 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaal-
baarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van 
een advocaat, bepaalt de Koning de datum van inwerkingtreding van de 
bepalingen van deze wet die uiterlijk op 1 januari 2008 gebeurt.

Volgens artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot 
vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de 
datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 
21 april 2007 treden de artikelen 1 tot en met 13 van die wet in werking 
op 1 januari 2008.

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 249.
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Artikel 13 van de voornoemde wet bepaalt dat de artikelen 2 tot 12 van 
toepassing zijn op de zaken die hangende zijn op het moment dat ze in 
werking treden. 

Uit die bepalingen volgt dat artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, zoals 
vervangen bij artikel 7 van de voornoemde wet, slechts van toepassing 
is op de zaken die op 1 januari 2008 hangende zijn.

Worden verstaan onder zaken die hangende zijn, de zaken waarover 
nog uitspraak moet worden gedaan in eerste aanleg of in hoger beroep, 
bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Het bestreden arrest stelt vast dat : 
— de eiseres en de verweerder een geschil hebben over een arbeidsover-

eenkomst voor de arbeidsrechtbank te Nijvel en vervolgens, in hoger 
beroep, voor het arbeidshof te Brussel ;

— dat geschil heeft geleid tot een arrest van het arbeidshof te Brussel 
van 10 januari 2007 dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft 
uitgesproken, de verweerster heeft veroordeeld tot schadevergoeding 
“wegens materiële schade door baanverlies” “morele schade” en “voor 
kosten en honoraria van deskundige” en veroordeelt de verweerster in 
de “kosten van beide instanties, berekend op de dag van het arrest, voor 
de eiseres op 140,14 euro dagvaardingskosten, 209,72 euro rechtsplegings-
vergoeding in eerste aanleg en 291,52 euro rechtsplegingsvergoeding in 
hoger beroep” ; 

— “de eiseres met de huidige procedure de vergoeding wil verkrijgen 
van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advo-
caat die zij gemaakt heeft in het kader van voorgaand geschil waarop 
zopas werd gewezen”.

Het bestreden arrest dat de vordering tot vergoeding van de hono-
raria en kosten voor de bijstand van een advocaat die de eiseres heeft 
gemaakt in het kader van het geschil dat geleid heeft tot het arrest van 
10 januari 2007, ongegrond verklaart op grond dat “de zaak hangende was 
op 1 januari 2008”, schendt de voornoemde artikelen 13 en 14 van de wet 
van 21 april 2007 en artikel 10 van het voornoemde koninklijk besluit 
van 26 oktober 2007. 

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige onderdelen die niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden, 
hoeven niet te worden onderzocht.

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

ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daarvan aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.
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22 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 250
2o kamer — 23 april 2013

(P.12.1190.N)

1o STrafvorDerING. — vervaL. — voorSTeL ToT vervaL vaN De STraf-
vorDerING TeGeN BeTaLING vaN eeN GeLDSom. — GevoLG. — voorWaarDe. — 
DraaGWIJDTe.

2o STrafvorDerING. — vervaL. — voorSTeL ToT vervaL vaN De STrafvor-
DerING TeGeN BeTaLING vaN eeN GeLDSom. — mISDrIJf DaT verPLICHT BeSTrafT 
WorDT meT eeN HoofDSTraf eN De BIJkomeNDe STraf vaN rIJverBoD. — ToePaS-
SeLIJkHeID.

1o Een tijdig uitgevoerd voorstel tot verval van de strafvordering tegen beta
ling van een geldsom dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, doet in 
hoofde van de betrokkene de strafvordering vervallen voor het feit of de feiten 
waarop het voorstel betrekking heeft, ongeacht de kwalificatie ervan  (1).

2o Uit artikel 216bis, § 1, eerste lid, (oud) Wetboek van Strafvordering volgt 
dat de minnelijke schikking enkel mogelijk is voor misdrijven waarvan het 
openbaar ministerie oordeelt dat ze enkel moeten gestraft worden met geld
boete of enkel geldboete met verbeurdverklaring ; het openbaar ministerie kan 
evenwel niet oordelen dat de op te leggen straf kan beperkt worden tot derge
lijke straf wanneer de wet, naast de voormelde straffen, verplichtend een of 
meerdere andere straffen oplegt, zodat de minnelijke schikking bijgevolg niet 
mogelijk is voor een misdrijf dat de rechter verplichtend moet bestraffen met 
naast de hoofdstraf, de bijkomende straf van het rijverbod  (2)  (3).

(ProCUreUr DeS koNINGS Te LeUveN T. v.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Leuven van 24 mei 2012.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

  (1)  R. verSTraeTeN, Handboek strafvordering, 2012, 117-118, nr. 166 ; T. verSée, “Minne-
lijke schikking”, in APR, 70-74, nrs. 134-144.

  (2)  In deze zaak werd toepassing gemaakt van het artikel 216bis, § 1 Wetboek van 
Strafvordering in de versie vóór de wijziging ervan door artikel 4 van de wet van 11 juli 
2011 (BS, 1 augustus 2011), in werking getreden op 11 augustus 2011, aangezien de minne-
lijke schikking werd voorgesteld op 2 maart 2011 en betaald op 7 maart 2011.

  (3)  T. verSée, “Minnelijke schikking”, in APR, 31, nrs. 57 en 59.
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II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Exceptie van niet-ontvankelijkheid

1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is 
daar het hem werd betekend op 26 juni 2012, dit is meer dan drie dagen 
na het instellen ervan.

2. De in artikel 418 Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van 
drie dagen binnen dewelke het cassatieberoep moet worden betekend 
aan de partij tegen wie het is gericht, is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven.

De exceptie van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Eerste middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 216bis, § 1, Wetboek 
van Strafvordering : het bestreden vonnis oordeelt dat het misdrijf 
van openbare dronkenschap waarvoor de verweerder een minnelijke 
schikking heeft aanvaard en het besturen van een voertuig in staat 
van dronkenschap als bedoeld in artikel 35 Wegverkeerswet, alsmede 
het besturen van een voertuig in staat van alcoholische intoxicatie 
als bedoeld in artikel 34, § 2, Wegverkeerswet, eenzelfde strafbaar feit 
opleveren zodat, wat die twee laatste misdrijven betreft, de strafvorde-
ring door het betalen van de minnelijke schikking is vervallen ; wegens 
de specifieke straffen opgelegd bij artikel 35 Wegverkeerswet, is geen 
minnelijke schikking mogelijk voor het misdrijf bepaald in dat wets-
artikel.

4. Artikel 216bis, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals 
van toepassing op het tijdstip van de betaling van de door het openbaar 
ministerie aan de verweerder voorgestelde geldsom, bepaalt : “De procu-
reur des Konings kan, indien hij meent voor een misdrijf dat hetzij met 
geldboete, hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar, hetzij 
met die beide straffen, strafbaar is, enkel geldboete of enkel geldboete 
met verbeurdverklaring te moeten vorderen, de dader verzoeken een 
bepaalde geldsom te storten aan de Administratie van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde en de Registratie en Domeinen.”

Artikel 216bis, zesde lid, Wetboek van Strafvordering, zoals hier 
toepasselijk, bepaalt dat betaling, afstand en afgifte de strafvordering 
doen vervallen, mits zij binnen de bepaalde termijn plaatshebben.

Een tijdig uitgevoerd voorstel tot verval van de strafvordering tegen 
betaling van een geldsom dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, 
doet in hoofde van de betrokkene de strafvordering vervallen voor het 
feit of de feiten waarop het voorstel betrekking heeft, ongeacht de 
kwalificatie ervan.

5. Uit artikel 216bis, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals 
hier toepasselijk, volgt dat de minnelijke schikking enkel mogelijk is 
voor misdrijven waarvan het openbaar ministerie oordeelt dat ze enkel 
moeten gestraft worden met geldboete of geldboete met verbeurdver-
klaring. Het openbaar ministerie kan evenwel niet oordelen dat de op 
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te leggen straf kan beperkt worden tot dergelijke straf wanneer de 
wet, naast de voormelde straffen, verplichtend een of meerdere andere 
straffen oplegt. De minnelijke schikking is bijgevolg niet mogelijk voor 
een misdrijf dat de rechter verplichtend moet bestraffen met naast de 
hoofdstraf, de bijkomende straf van het rijverbod.

6. Artikel 35 Wegverkeerswet bepaalt dat het misdrijf dronken sturen 
strafbaar is met een geldboete van 200 euro tot 2000 euro en met het 
verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor de duur 
van tenminste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed. Dergelijk 
misdrijf is niet vatbaar voor een minnelijke schikking als bedoeld in 
artikel 216bis Wetboek van Strafvordering.

7. Het bestreden vonnis oordeelt dat de telastlegging van overtreding 
van artikel 35 Wegverkeerswet eenzelfde feit oplevert als het feit van 
openbare dronkenschap waarvoor de verweerder een minnelijke schik-
king heeft aanvaard en het eraan verbonden bedrag heeft betaald zodat 
de strafvordering vervallen is. Aldus is de beslissing niet naar recht 
verantwoord.

Het middel is gegrond.

Tweede en derde middel

8. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, behoeven de middelen 
geen antwoord.

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

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

zitting houdend in hoger beroep.

23 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Sevens (bij de 
balie te Leuven).

N° 251

2o kamer — 24 april 2013
(P.12.0747.F)

1o aaNSPrakeLIJkHeID BUITeN overeeNkomST. — DaaD. — foUT. 
— mISDrIJf. — SCHaDe. — verGoeDING. — BUrGerLIJke reCHTSvorDerING. — 
STrafreCHTer. — BevoeGDHeID. — ToePaSSeLIJk maTerIeeL reCHT.

2o reCHTBaNkeN. — STrafzakeN. — BUrGerLIJke reCHTSvorDerING. — 
aaNSPrakeLIJkHeID BUITeN overeeNkomST. — reCHTer. — BevoeGDHeID. — 
ToePaSSeLIJk maTerIeeL reCHT.
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1o en 2o De strafrechter die kennisneemt van een door een werknemer ten 
nadele van zijn werkgever gepleegd misdrijf, is bevoegd om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van die schade ; hij dient 
toepassing te maken van zowel de algemene regels inzake aansprakelijkheid 
als de bijzondere regels die de aansprakelijkheid van een werknemer ten 
aanzien van zijn werkgever regelen. (Art. 1382, BW ; Art. 18, Arbeidsover-
eenkomstenwet)

(HoreCa reNerkeN B.v.B.a. T. D.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Verviers van 1 maart 2012.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

A. Cassatieberoep van de eiseres als burgerrechtelijk aansprakelijke partij

De eiseres voert geen middel aan.

B. Cassatieberoep van de eiseres als burgerlijke partij

Eerste middel

De eiseres voert aan dat de appelrechters, nadat ze de rechtbank 
bevoegd hadden verklaard om kennis te nemen van de door haar tegen 
de verweerder op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ingestelde 
rechtsvordering, geen toepassing meer konden maken van artikel 18 
Arbeidsovereenkomstenwet.

De strafrechter die kennisneemt van een door een werknemer ten 
nadele van zijn werkgever gepleegd misdrijf, is ook bevoegd om kennis 
te nemen van de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van die 
schade. Hij dient toepassing te maken van zowel de algemene regels 
inzake aansprakelijkheid als van de bijzondere regels die de aanspra-
kelijkheid van een werknemer ten aanzien van zijn werkgever regelen.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

Het middel voert de miskenning aan van het recht van verdediging. De 
eiseres voert aan dat, vermits zij haar vordering op artikel 1382 Burger-
lijk Wetboek heeft gebaseerd, de appelrechters niet zonder heropening 
van het debat naar recht uitspraak konden doen op grond van artikel 18 
Arbeidsovereenkomstenwet.

De rechter dient de juridische aard te onderzoeken van de door de 
partijen aangevoerde feiten en hij kan, ongeacht de omschrijving die 
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zij eraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde redenen ambtshalve 
aanvullen, mits hij geen enkele betwisting opwerpt die de partijen hebben 
uitgesloten, zich uitsluitend grondt op regelmatig aan zijn beoordeling 
voorgelegde feiten en noch het voorwerp noch de reden van de vordering 
wijzigt. Dit alles met eerbiediging van het recht van verdediging.

Van de rechter wordt evenwel niet vereist dat hij de heropening van 
het debat beveelt wanneer hij de afwijzing van een vordering grondt op 
aan zijn beoordeling voorgelegde feitelijke gegevens.

De eiseres had in haar conclusie voor de eerste rechter aangevoerd dat 
de verweerder, door zijn voertuig in staat van dronkenschap te besturen, 
een zware fout heeft begaan in de zin van artikel 18 Arbeidsovereenkom-
stenwet en dat hij de schade diende te vergoeden die uit het verlies van 
dat voertuig voortvloeide. In hoger beroep heeft zij in de hoedanigheid 
van werkgever van de verweerder geconcludeerd en aangevoerd dat de 
politierechtbank zich ten onrechte onbevoegd had verklaard, op grond 
dat de arbeidsrechtbank van de zaak diende kennis te nemen.

Het vonnis, dat vaststelt dat de vordering niet gegrond is omdat de 
verweerder slechts een lichte niet-gebruikelijke fout in de zin van het 
voormelde artikel 18 had begaan, baseert zich op feitelijke, aan zijn 
beoordeling voorgelegde gegevens.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

24 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lians (bij de 
balie te Eupen), mevr. Haas (bij de balie te Eupen) en de heer Hannen 
(bij de balie te Eupen).

N° 252

2o kamer — 24 april 2013
(P.12.2072.F)

1o CaSSaTIe. — verNIeTIGING. omvaNG. — aLGemeeN. — reCHTSCoLLeGe 
oP verWIJzING. — BevoeGDHeID. — GreNS.

2o CaSSaTIe. — verNIeTIGING. omvaNG. — aLGemeeN. — GeDeeLTeLIJke 
verNIeTIGING. — reCHTSCoLLeGe oP verWIJzING. — aaNHaNGIGmakING.

3o CaSSaTIe. — verNIeTIGING. omvaNG. — aLGemeeN. — BeSTreDeN 
BeSLISSING. — NIeT-verNIeTIGDe PUNTeN. — GezaG vaN GeWIJSDe.

1o, 2o en 3o De bevoegdheid van het rechtscollege op verwijzing is beperkt tot 
de beschikkingen die werden vernietigd ; in geval van gedeeltelijke vernieti
ging is het rechtscollege op verwijzing alleen bevoegd voor het gedeelte van 
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het geschil dat door het Hof ter berechting is voorgelegd ; de nietvernietigde 
punten van de beslissing waartegen cassatieberoep is ingesteld, blijven met 
gezag van gewijsde overeind. 

(H.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 8 november 2012, op verwijzing 
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 16 juni 2010.

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

De eiser verwijt het arrest dat het artikel 65 Strafwetboek schendt 
door de straf niet te herzien die tegen hem is uitgesproken door het 
rechtscollege waarvan het arrest werd vernietigd, hoewel hij voor het 
rechtscollege op verwijzing is vrijgesproken.

De bevoegdheid van het rechtscollege op verwijzing is beperkt tot de 
beschikkingen die het voorwerp uitmaken van de vernietiging. In geval 
van gedeeltelijke vernietiging, zoals te dezen, is het hof op verwijzing 
dus alleen bevoegd voor het gedeelte van het geding dat door het Hof 
ter berechting is voorgelegd. De niet-vernietigde punten van de beslis-
sing waartegen cassatieberoep is ingesteld, blijven gezag van gewijsde 
behouden.

Bij arrest van 16 juni 2010 heeft het Hof het arrest van het hof van 
beroep te Luik vernietigd, alleen in zoverre dit het misbruik van vennoot-
schapsgoederen bewezen had verklaard, als vermeld in een van de aan 
de eiser ten laste gelegde feiten, en in zoverre het op grond daarvan een 
verbeurdverklaring had uitgesproken.

Het arrest beslist bijgevolg naar recht dat het hof van beroep op 
verwijzing niet bevoegd is om uitspraak te doen over de straf die voor 
de overige telastleggingen is uitgesproken en evenmin om de eiser te 
ontslaan van één van de hem opgelegde ontzettingen, aangezien die 
beschikkingen niet door de uitgesproken vernietiging werden getroffen.

Het middel kan bijgevolg 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.
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24 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Swennen (bij de 
balie te Luik).

N° 253

2o kamer — 24 april 2013
(P.13.0636.F)

STrafUITvoerING. — STrafUITvoerINGSreCHTBaNk. — PeNITeNTIaIr 
verLof. — verzoek. — Door De veroorDeeLDe GevraaGDe reCHTSzITTING. — 
verPLICHTING vaN De reCHTBaNk.

Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank kennisneemt van een verzoek om peni
tentiair verlof en de veroordeelde vraagt om te worden gehoord, dient de straf
uitvoeringsrechtbank, wanneer zij het niet nuttig acht een zitting te organi
seren, dienaangaande uitspraak te doen. (Art. 95/13, Wet Strafuitvoering)

(D.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Luik van 21 maart 2013, op verwijzing gewezen ingevolge 
het arrest van het Hof van 13 maart 2013.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Ambtshalve middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdediging

Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank kennisneemt van een verzoek 
om penitentiair verlof en de veroordeelde vraagt om te worden gehoord, 
dient de strafuitvoeringsrechtbank, wanneer zij het niet nuttig acht een 
zitting te organiseren, dienaangaande uitspraak te doen.

De eiser heeft verzocht een zitting te organiseren, overeenkomstig 
artikel 95/13 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechts-
positie van de veroordeelden, om zijn verweermiddelen te kunnen 
aanvoeren in het kader van zijn verzoek om penitentiair verlof.

De rechtbank heeft geen uitspraak gedaan over het verzoek om een 
zitting te organiseren.

Aangezien de op het ambtshalve middel uitgesproken vernietiging 
totaal is, is er geen grond om de middelen van de eiser te onderzoeken, 
die geen ander resultaat kunnen hebben.
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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. 

24 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Legrand (bij de 
balie te Hoei) en de heer Vanhelleputte (bij de balie te Brussel).

N° 254

2o kamer — 24 april 2013
(P.12.1919.F)

1o WooNPLaaTS. — ToeGaNG ToT eeN BeWooNDe rUImTe zoNDer ToeSTemmING 
vaN De BeWoNer. — SoCIaLe INSPeCTeUrS. — meNSeNHaNDeL. — vereISTe vaN 
eeN Door De oNDerzoekSreCHTer verLeeND BeveL ToT HUISzoekING.

2o arBeID. — aLGemeeN. — arBeIDSINSPeCTIe. — HUISzoekING IN De Werk-
PLaaTS. — WerkPLaaTS IN eeN BeWooNDe rUImTe. — meNSeNHaNDeL. — vereISTe 
vaN eeN Door De oNDerzoekSreCHTer verLeeND BeveL ToT HUISzoekING.

3o vreemDeLINGeN. — meNSeNHaNDeL. — ToeGaNG ToT eeN BeWooNDe rUImTe 
zoNDer ToeSTemmING vaN De BeWoNer. — SoCIaLe INSPeCTeUrS. — vereISTe vaN 
eeN Door De oNDerzoekSreCHTer verLeeND BeveL ToT HUISzoekING.

4o oNDerzoek IN STrafzakeN. — oPSPorINGSoNDerzoek. — SoCIaLe 
INSPeCTeUrS. — meNSeNHaNDeL. — ToeGaNG ToT eeN BeWooNDe rUImTe zoNDer 
ToeSTemmING vaN De BeWoNer. — vereISTe vaN eeN Door De oNDerzoekS-
reCHTer verLeeND BeveL ToT HUISzoekING.

5o oNDerzoekSreCHTer. — BevoeGDHeID. — verLeNeN vaN eeN BeveL ToT 
HUISzoekING. — omvaNG vaN De BevoeGDHeID.

6o WooNPLaaTS. — verLeNeN vaN eeN BeveL ToT HUISzoekING. — BevoeGD-
HeID vaN De oNDerzoekSreCHTer. — omvaNG.

7o arBeID. — aLGemeeN. — arBeIDSINSPeCTIe. — HUISzoekING IN De Werk-
PLaaTS. — WerkPLaaTS IS eeN BeWooNDe rUImTe. — maCHTIGING ToT HUISzoe-
kING. — BevoeGDHeID vaN De PoLITIereCHTer. — omvaNG. — meNSeNHaNDeL.

8o vreemDeLINGeN. — meNSeNHaNDeL. — ToeGaNG ToT eeN BeWooNDe PLaaTS 
zoNDer ToeSTemmING vaN De BeWoNer. — SoCIaLe INSPeCTeUrS. — maCHTIGING 
ToT HUISzoekING. — BevoeGDHeID vaN De PoLITIereCHTer. — omvaNG.

9o WooNPLaaTS. — ToeGaNG ToT eeN BeWooNDe rUImTe zoNDer ToeSTemmING 
vaN De BeWoNer. — SoCIaLe INSPeCTeUrS. — maCHTIGING ToT HUISzoekING. — 
BevoeGDHeID vaN De PoLITIereCHTer. — omvaNG. — meNSeNHaNDeL.

10o BevoeGDHeID eN aaNLeG. — STrafzakeN. — BevoeGDHeID. — 
SameNHaNG eN oNSPLITSBaarHeID. — UITBreIDING vaN De reCHTSmaCHT vaN 
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De reCHTer. — GevoLG. — SoCIaLe INSPeCTeUrS. — maCHTIGING ToT HUISzoe-
kING. — BevoeGDHeID vaN De PoLITIereCHTer. — GemeeNreCHTeLIJk mISDrIJf 
eN overTreDING vaN De SoCIaLe WeTGevING. — UITBreIDING vaN BevoeGDHeID.

11o SameNHaNG. — SameNHaNG eN oNSPLITSBaarHeID. — UITBreIDING vaN De 
reCHTSmaCHT vaN De reCHTer. — GevoLG. — SoCIaLe INSPeCTeUrS. — maCHTI-
GING ToT HUISzoekING. — BevoeGDHeID vaN De PoLITIereCHTer. — GemeeNreCH-
TeLIJk mISDrIJf eN overTreDING vaN De SoCIaLe WeTGevING. — UITBreIDING vaN 
BevoeGDHeID.

12o arBeID. — aLGemeeN. — arBeIDSINSPeCTIe. — HUISzoekING IN De Werk-
PLaaTS. — WerkPLaaTS IN eeN BeWooNDe rUImTe. — maCHTIGING ToT HUISzoe-
kING. — BevoeGDHeID vaN De PoLITIereCHTer. — GemeeNreCHTeLIJk mISDrIJf 
eN overTreDING vaN De SoCIaLe WeTGevING. — SameNHaNG eN oNSPLITSBaar-
HeID. — UITBreIDING vaN BevoeGDHeID.

13o WooNPLaaTS. — ToeGaNG ToT eeN BeWooNDe rUImTe zoNDer ToeSTemmING 
vaN De BeWoNer. — SoCIaLe INSPeCTeUrS. — maCHTIGING ToT HUISzoekING. — 
BevoeGDHeID vaN De PoLITIereCHTer. — GemeeNreCHTeLIJk mISDrIJf eN over-
TreDING vaN De SoCIaLe WeTGevING. — SameNHaNG eN oNSPLITSBaarHeID. — 
UITBreIDING vaN BevoeGDHeID.

14o BeWIJS. — STrafzakeN. — BeWIJSvoerING. — oNreGeLmaTIG verkreGeN 
BeWIJS. — mISkeNNING vaN eeN SUBSTaNTIeeL vormvereISTe. — HUISzoekING 
meT ToeSTemmING vaN eeN DaarToe NIeT BIJ WeT GemaCHTIGDe reCHTer. — 
SUBSTaNTIeeL vormvereISTe DaT De orGaNISaTIe vaN De HoveN eN reCHTBaNkeN 
raakT. — SaNCTIe. — BeoorDeLING Door De reCHTer.

15o WooNPLaaTS. — oNreGeLmaTIGe HUISzoekING. — HUISzoekING meT 
ToeSTemmING vaN eeN DaarToe NIeT BIJ WeT GemaCHTIGDe reCHTer. — SUBSTaN-
TIeeL vormvereISTe DaT De orGaNISaTIe vaN De HoveN eN reCHTBaNkeN raakT. 
— SaNCTIe. — BeoorDeLING Door De reCHTer.

1o, 2o, 3o et 4o Krachtens artikel 81 van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwij
dering van vreemdelingen verzamelen de officieren van gerechtelijke politie, 
de sociale inspecteurs en de overige in het artikel bedoelde ambtenaren de 
bewijzen van misdrijven tegen deze wet en tegen de artikelen 433quinquies 
en volgende van het Strafwetboek, overeenkomstig de bepalingen van het 
Wetboek van Strafvordering ; daaruit volgt dat wanneer voor de vaststelling 
van het misdrijf mensenhandel de toegang tot een bewoonde ruimte zonder 
toestemming van de bewoner is vereist, het aan de onderzoeksrechter staat 
om daarvoor een bevel tot huiszoeking te verlenen  (1).

5o en 6o Het verlenen van een bevel tot huiszoeking behoort tot de algemene 
bevoegdheid van de onderzoeksrechter, in die zin dat hij gemachtigd is om 
die beschikking te verlenen voor elke misdaad of wanbedrijf die regelmatig 
bij hem is aangebracht en waarvan de kennisneming tot zijn opdracht 
behoort (2). (Art. 89bis, Wetboek van Strafvordering)

7o, 8o en 9o De rechter in de politierechtbank is alleen wettelijk bevoegd om 
kennis te nemen van een verzoek tot machtiging van een huiszoeking ten 
aanzien van misdrijven voor de opsporing waarvan de wet die bijzondere 

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 254.
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mogelijkheid bepaalt ; uit het feit dat de opsporing van misdrijven inzake 
mensenhandel tot de opdracht van de sociale inspecteurs behoort, volgt niet dat 
de politierechter ook voor die misdrijven een machtiging tot huiszoeking kan 
verlenen in de plaats van de onderzoeksrechter  (1). (Art. 4, Wet 16 nov. 1972)

10o, 11o, 12o en 13o De uitbreiding van de rechtsmacht die voortvloeit uit de 
onsplitsbaarheid of de samenhang, heeft tot gevolg dat de kennisneming van 
het geheel van de misdrijven aan het hoogste rechtscollege wordt toegewezen 
of aan datgene waarvan de toegewezen bevoegdheden algemeen en niet 
bijzonder zijn ; uit het feit dat er een gemeenrechtelijk misdrijf is gepleegd 
samen met een overtreding van de sociale wetgeving of van een willekeu
rige andere bijzondere wet die ook in de tussenkomst van de politierechter 
voorziet, volgt niet dat de machtigingsbevoegdheid van die magistraat, die 
door die wetgevingen specifiek bevoegd is verklaard voor alleen de daarin 
bedoelde misdrijven, wordt uitgebreid tot de gemeenrechtelijke misdrijven 
die samenhangen met de voormelde misdrijven of die daarvan onsplitsbaar 
zijn (2). (Art. 4, Wet 16 nov. 1972)

14o en 15o Wanneer de onregelmatigheid geen huiszoeking zonder bevel, maar 
een huiszoeking met toestemming van een daartoe niet bij wet gemachtigde 
rechter betreft, is deze substantieel omdat ze raakt aan de organisatie van de 
hoven en rechtbanken met betrekking tot de verdeling van hun respectieve 
bevoegdheden ; dergelijke onregelmatigheid behoort niet tot de onregelmatig
heden die de rechter kan weigeren te bestraffen op grond dat geen enkele tekst 
ze met nietigheid bestraft, het bewijs betrouwbaar blijft of de aanwending 
ervan de eerlijke behandeling van de zaak niet in het gedrang brengt (3).

(m. e.a. T. f. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 november 
2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 4 april 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 10 april 2013 heeft afdelingsvoorzitter ridder 
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Middel

Beide onderdelen samen

Het arrest wordt verweten dat het de nietigheid niet aanneemt van het 
huisbezoek waartoe de politierechter op 30 juni 2008 toestemming heeft 

  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 254.
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verleend met toepassing van artikel 4, 1o, laatste lid, van de wet van 
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, zoals van kracht vóór 
de opheffing ervan bij wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal 
Strafwetboek.

De eisers hebben voor de kamer van inbeschuldigingstelling aange-
voerd en voeren thans voor het Hof aan dat, aangezien dat huisbezoek 
is verricht onder meer met het oog op het vaststellen van misdrijven 
als bepaald in de artikelen 433quinquies en volgende van het Strafwet-
boek, het aan de onderzoeksrechter en niet aan de politierechter stond 
om, met een bevel tot huiszoeking, de sociale inspecteurs toegang te 
verlenen tot bewoonde lokalen waar de op te sporen strafbare feiten 
konden worden aangetroffen.

Krachtens artikel 81 Vreemdelingenwet verzamelen de officieren 
van gerechtelijke politie, de sociale inspecteurs en de overige in het 
artikel bedoelde ambtenaren de bewijzen van misdrijven tegen deze wet 
en tegen de artikelen 433quinquies en volgende van het Strafwetboek.

Daaruit volgt dat wanneer voor de vaststelling van het misdrijf 
mensenhandel de toegang tot een bewoonde ruimte zonder toestem-
ming van de bewoner is vereist, het aan de onderzoeksrechter staat om 
daartoe een bevel tot huiszoeking te verlenen.

Uit het feit dat de opsporing van misdrijven inzake mensenhandel tot 
de opdracht van de sociale inspecteurs behoort, volgt niet dat de poli-
tierechter ook voor die misdrijven een machtiging tot huisbezoek kan 
verlenen in de plaats van de onderzoeksrechter.

Noch artikel 4, § 1, noch artikel 10ter van de wet van 16 november 1972, 
als gewijzigd bij de wetten van 1 juni 1993 en 20 juli 2006, wijken af van 
artikel 81 Vreemdelingenwet, dat voor het bewijs van de misdrijven 
mensenhandel en mensensmokkel uitdrukkelijk verwijst naar de vorm-
voorschriften van het Wetboek van Strafvordering en niet naar die van 
de wet van 16 november 1972.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de machtiging om 
de door de eisers bewoonde hotelkamers, suites en appartementen te 
doorzoeken, door de politierechter was verleend voor feiten die, zoals 
de speurders ze aan die magistraat hebben beschreven, konden worden 
omschreven als onder meer mensenhandel, onmenselijke of vernede-
rende behandeling, tewerkstelling van buitenlandse werknemers die 
niet in het Koninkrijk zijn toegelaten of die er niet langer dan drie 
maanden mogen verblijven, verzuim van onmiddellijke aangifte van de 
werknemers bij de instelling die met de inning van de sociale bijlagen 
is belast, niet-verzekering tegen arbeidsongevallen, niet-betaling van 
loon, gebrek aan een individuele rekening, niet-inschrijving bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en niet-toezending aan die dienst 
van de verklaring tot staving van het bedrag van de verschuldigde 
bijdragen.

Het huisbezoek had dus de vaststelling van gemeenrechtelijke en 
sociaalrechtelijke misdrijven tot doel. De door het middel opgeworpen 
vraag is bijgevolg welke van beide procedures, het bevel van de onder-
zoeksrechter dan wel de machtiging van de politierechter, van toepas-
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sing is voor de vaststelling van misdrijven die zowel tot de eerste als tot 
de tweede categorie behoren.

Het verlenen van een bevel tot huiszoeking behoort tot de algemene 
bevoegdheid van de onderzoeksrechter, in die zin dat hij gemachtigd is 
om die beschikking te verlenen voor alle misdaden of wanbedrijven die 
regelmatig bij hem worden aangebracht en waarvan de kennisneming 
tot zijn opdracht behoort. Dat geldt niet voor de rechter in de poli-
tierechtbank : die magistraat is alleen wettelijk bevoegd om kennis te 
nemen van een verzoek tot machtiging van een huisbezoek ten aanzien 
van misdrijven voor de opsporing waarvan de wet die bijzondere moge-
lijkheid bepaalt.

De uitbreiding van de rechtsmacht die voortvloeit uit de onsplitsbaar-
heid of de samenhang, heeft tot gevolg dat de kennisneming van het 
geheel van de misdrijven aan het hoogste rechtscollege wordt toege-
wezen of aan datgene waarvan de toegewezen bevoegdheden algemeen en 
niet bijzonder zijn.

Uit het feit dat er een gemeenrechtelijk misdrijf is gepleegd samen 
met een overtreding van de sociale wetgeving of van een willekeurige 
andere bijzondere wet die ook in de tussenkomst van de politierechter 
voorziet, volgt niet dat de machtigingsbevoegdheid van die magistraat, 
die door die wetgevingen specifiek bevoegd is verklaard voor alleen de 
daarin bedoelde misdrijven, wordt uitgebreid tot de gemeenrechtelijke 
misdrijven die samenhangen met de voormelde misdrijven of die daarvan 
onsplitsbaar zijn.

De door het middel aangeklaagde onwettigheid betreft geen huisbezoek 
zonder bevel maar een huisbezoek met toestemming van een rechter die 
daartoe bij wet niet is gemachtigd.

De door de eisers terecht aangeklaagde onregelmatigheid is substan-
tieel omdat ze raakt aan de organisatie van de hoven en rechtbanken 
met betrekking tot de verdeling van hun respectieve bevoegdheden en 
behoort niet tot de onregelmatigheden die de rechter kan weigeren te 
bestraffen op grond dat geen enkele tekst ze met nietigheid bestraft, het 
bewijs betrouwbaar blijft of de aanwending ervan de eerlijke behande-
ling van de zaak niet in het gedrang brengt.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing om de huis-
zoeking als regelmatig te beschouwen niet naar recht, evenmin als hun 
beslissing dat de huiszoeking, al zou ze onregelmatig zijn, niet nietig 
hoeft te worden verklaard.

Het middel is gegrond.

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

het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.
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24 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en 
mevr. Oosterbosch.

N° 255

1o kamer. — 25 april 2013
(C.10.0747.F)

1o RAAD VAN STATE. — arreST vaN NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINISTra-
TIeve HaNDeLING. — aBSoLUUT GezaG vaN GeWIJSDe. — GroNDSLaG.

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — raaD vaN STaTe. — arreST vaN 
NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINISTraTIeve HaNDeLING. — aBSoLUUT GezaG vaN 
GeWIJSDe. — GroNDSLaG.

3o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — aLGemeeN. — arreSTeN 
vaN De raaD vaN STaTe. — omvaNG.

4o CASSATIE. — BEVOEGDHEID VAN HET HOF. — aLGemeeN. — raaD vaN 
STaTe. — arreST vaN NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINISTraTIeve HaNDeLING. 
— GreNzeN.

5o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BevoeGDHeID. 
— voLSTrekTe BevoeGDHeID (maTerIëLe. PerSooNLIJke). — HoveN eN reCHT-
BaNkeN. — raaD vaN STaTe. — arreST vaN NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINI-
STraTIeve HaNDeLING. — BevoeGDHeID vaN De reCHTer. — GreNzeN.

6o RAAD VAN STATE. — arreST vaN NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINISTra-
TIeve HaNDeLING. — BevoeGDHeID vaN De reCHTer. — GreNzeN.

7o BEVOEGDHEID EN AANLEG. — BURGERLIJKE ZAKEN. — BevoeGDHeID. 
— voLSTrekTe BevoeGDHeID (maTerIëLe. PerSooNLIJke). — HoveN eN reCHT-
BaNkeN. — raaD vaN STaTe. — arreST vaN NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINI-
STraTIeve HaNDeLING. — BevoeGDHeID vaN De reCHTer. — GreNzeN. — GevoLG. 

8o RAAD VAN STATE. — arreST vaN NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINISTra-
TIeve HaNDeLING. — BevoeGDHeID vaN De reCHTer. — GreNzeN. — GevoLG.

9o reCHTerLIJk GeWIJSDe. — GEZAG VAN GEWIJSDE. — aLLerLeI. — 
raaD vaN STaTe. — arreST vaN NIeTIGverkLarING vaN eeN aDmINISTraTIeve 
HaNDeLING. — BevoeGDHeID vaN De reCHTer. — GreNzeN. — GevoLG. 

1o en 2o Krachtens een algemeen beginsel van administratief recht hebben de 
arresten van de Raad van State die een administratieve handeling nietig 
verklaren, volstrekt gezag van gewijsde  (1).

3o Het Hof van Cassatie dient uitspraak te doen over de beroepen tegen de 
arresten waarbij de afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis geen 
kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegd
heid van de rechterlijke overheid valt, of waarbij zij afwijzend beschikt 
op een exceptie van onbevoegdheid gesteund op de grond dat de eis tot de 

  (1)  Zie andersl. concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 255.
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bevoegdheid van die overheid behoort, alsook over bevoegdheidsregelingen 
die zijn gerezen omdat de afdeling bestuursrechtspraak of een hof of een 
rechtbank van de rechterlijke orde zich beiden hetzij bevoegd, hetzij onbe
voegd hebben verklaard om van dezelfde eis kennis te nemen  (1). (Artt. 33, 
eerste lid, en 34 Wet Raad van State)

4o, 5o en 6o Buiten de voornoemde gevallen staat het niet aan de hoven en 
rechtbanken uitspraak te doen over de bevoegdheid van de Raad van State 
die een administratieve handeling nietig verklaart (2). (Artt. 33, eerste lid, 
en 34 Wet Raad van State)

7o, 8o en 9o De rechter van de rechterlijke orde mag niet weigeren acht te slaan 
op een arrest van nietigverklaring van de Raad van State op grond dat deze 
niet bevoegd zou zijn geweest om die nietigverklaring uit te spreken (2). 
(Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde van de beslis-
singen van de administratieve rechtscolleges)

(D. T. fraNSe GemeeNSCHaP vaN BeLGIë)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 4 maart 2010.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 14 maart 2013 een schrif-
telijke 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

— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de arresten van nietigverklaring 
van de Raad van State gezag van gewijsde erga omnes hebben, dat met name is 
vastgelegd in de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek ;

— de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 1350, 3o, van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 14, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad 

van State, zowel voor als na de wijziging ervan bij de wet van 15 mei 2007 ;
— artikel 7, inzonderheid § 1, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de 

verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de 
provinciën ;

— artikel 106, inzonderheid § 1, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco-
ordineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 ;

— artikel 71, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de finan-
ciering van de Gemeenschappen en de Gewesten ;

— artikel 16, § 1, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene 
bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de 

  (1)  Zie andersl. concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 255.
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boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie 
van de controle door het Rekenhof ;

— de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen ;

— de artikelen 144, 145, 149 en 159 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest beslist als volgt :

 “Het arrest van nietigverklaring dat de Raad van State in deze zaak heeft uitge-
sproken, heeft geen enkele uitwerking, aangezien de Raad van State uitspraak 
heeft gedaan in een aangelegenheid die uitsluitend tot de rechtsmacht van de 
rechtbanken behoort (zie o.m. Cass. 12 maart 1942, Pas. 1942, I, 62, concl. Hayoit 
de Termicourt ; Cass. 21 december 1956, Pas. 1957, I , 439, concl. W.J. Ganshof van 
der Meersch) ;

De eerste rechter heeft dus ten onrechte voor recht gezegd dat de brief van 
28 februari 1995 waarbij [de verweerster] de teruggave vorderde van het litigieuze 
onverschuldigd betaalde bedrag, een onbestaande handeling is daar zij berust 
op beslissingen die de Raad van State nietig heeft verklaard ; Die beslissingen 
blijven bestaan in weerwil van het arrest van de Raad van State.”

Het bestreden arrest leidt daaruit af dat verweersters schuldvordering niet 
uitgedoofd is, aangezien de verjaringstermijn rechtsgeldig werd gestuit door de 
ingebrekestelling van 28 februari 1995.

Grieven

De eiseres had in haar syntheseconclusie betoogd dat de verweerster het gezag 
van gewijsde miskende van het arrest van nietigverklaring van 27 september 1999 
van de Raad van State en zich niet kon beroepen op het bericht van 28 februari 
1995 betreffende een onverschuldigd betaald bedrag, aangezien die administra-
tieve handeling niet langer gemotiveerd was wegens de uitgesproken nietigver-
klaringen.

Eerste onderdeel

Het gezag van gewijsde van de door de administratieve rechtscolleges uitge-
sproken beslissingen van nietigverklaring is een algemeen beginsel van admini-
stratief recht. 

De arresten van de Raad van State die een administratieve handeling nietig 
verklaren hebben gezag van gewijsde erga omnes, met terugwerkende kracht 
(in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, artikelen 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, artikel 1350, 3o, van het Burgerlijk Wetboek, in het middel 
vermelde artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State). 

Die regel wordt niet aangetast door het feit dat de Raad van State buiten zijn 
bevoegdheid uitspraak zou hebben gedaan. Zijn arrest van nietigverklaring heeft 
immers kracht van gewijsde verkregen.

Dat was het geval met het arrest van nietigverklaring van 27 september 1999 
waarop de eiseres zich beriep, aangezien het cassatieberoep dat de verweerster 
tegen dat arrest had ingesteld, door het arrest van het Hof van 31 mei 2001 wegens 
laattijdigheid werd verworpen (AC 2001, nr. 325). 

Daaruit volgt dat : 

1o het bestreden arrest, dat het gezag van gewijsde miskent van het arrest 
van nietigverklaring van 27 september 2009 om de onwettige reden dat de Raad 
van State niet bevoegd was om het te wijzen, miskent het algemeen rechtsbe-
ginsel, schendt de artikelen 23 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 1350, 3o, van 
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het Burgerlijk Wetboek en 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, alle zoals in het middel vermeld ; 

2o het bestreden arrest dat beslist dat “het arrest van nietigverklaring dat de 
Raad van State in deze zaak heeft uitgesproken, […] geen enkele uitwerking 
[heeft], aangezien de Raad van State uitspraak heeft gedaan in een aangelegen-
heid die uitsluitend tot de rechtsmacht van de rechtbanken behoort”, artikel 159 
van de Grondwet en, voor zoveel als nodig, de artikelen 144 en 145 van de Grondwet 
schendt, aangezien de in artikel 159 van de Grondwet vastgelegde wettigheids-
toetsing volledig is uitgeoefend door de kracht van het gewijsde van de beslissing 
zelf van de Raad van State.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Krachtens een algemeen beginsel van administratief recht hebben de 
arresten van de Raad van State die een administratieve handeling nietig 
verklaren, volstrekt gezag van gewijsde.

Uit de artikelen 33, eerste lid, en 34 van de op 12 januari 1973 gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State blijkt dat het Hof van Cassatie 
uitspraak dient te doen over de beroepen tegen de arresten waarbij de 
afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis geen kennis te kunnen 
nemen op grond dat die kennisneming binnen de bevoegdheid van de rech-
terlijke overheid valt, of waarbij zij afwijzend beschikt op een exceptie 
van onbevoegdheid gesteund op de grond dat de eis tot de bevoegdheid 
van die overheid behoort, alsook over bevoegdheidsregelingen die zijn 
gerezen omdat de afdeling bestuursrechtspraak en een hof of een recht-
bank van de rechterlijke orde zich beiden hetzij bevoegd, hetzij onbe-
voegd hebben verklaard om van dezelfde eis kennis te nemen.

Buiten die gevallen staat het niet aan de hoven en rechtbanken 
uitspraak te doen over de bevoegdheid van de Raad van State die een 
administratieve handeling nietig verklaart.

Daaruit volgt dat de rechter van de rechterlijke orde niet mag weigeren 
acht te slaan op een arrest van nietigverklaring van de Raad van State 
op grond dat deze niet bevoegd zou zijn geweest om die nietigverklaring 
uit te spreken. 

Het bestreden arrest beslist dat het arrest van nietigverklaring van 
27 september 1999 “geen enkele uitwerking [heeft], aangezien de Raad 
van State uitspraak heeft gedaan in een aangelegenheid die uitsluitend 
tot de rechtsmacht van de rechtbanken behoort” en miskent bijgevolg 
het voornoemde algemeen rechtsbeginsel.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
De overige onderdelen hoeven niet nader onderzocht te worden. Ze 

kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere 
beroepen ontvankelijk verklaart.

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

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.

25 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Batselé. — Andersluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer Mahieu.

N° 256
1o kamer — 25 april 2013

(C.11.0103.F)

1o VREEMDE WET. — PerSooN DIe IN HeT BUITeNLaND verBLIJfT. — NooDGe-
DWoNGeN SCHeNDING vaN De WeT vaN zIJN verBLIJfPLaaTS Door eeN DWaNG-
maaTreGeL meT exTraTerrITorIaLe DraaGWIJDTe. — GeeN mISkeNNING vaN eeN 
aLGemeeN reCHTSBeGINSeL.

2o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). — vreemDe WeT. — PerSooN DIe IN 
HeT BUITeNLaND verBLIJfT. — NooDGeDWoNGeN SCHeNDING vaN De WeT vaN zIJN 
verBLIJfPLaaTS Door eeN DWaNGmaaTreGeL meT exTraTerrITorIaLe DraaG-
WIJDTe. — GeeN mISkeNNING vaN eeN aLGemeeN reCHTSBeGINSeL.

3o VREEMDE WET. — PerSooN DIe IN HeT BUITeNLaND verBLIJfT. — NooDGe-
DWoNGeN SCHeNDING vaN De WeT vaN zIJN verBLIJfPLaaTS Door eeN DWaNGmaaT-
reGeL meT exTraTerrITorIaLe DraaGWIJDTe. — arTIkeL 20, TWeeDe LID, vaN 
HeT WeTBoek vaN INTerNaTIoNaaL PrIvaaTreCHT. — DraaGWIJDTe.

4o VREEMDE WET. — CaSSaTIemIDDeL. — BUrGerLIJke zakeN. — vereISTe 
vermeLDINGeN. — GeSCHoNDeN WeTTeLIJke BePaLINGeN. — ToePaSSeLIJke 
verWIJzINGSreGeL.

5o CASSATIEMIDDELEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — vereISTe vermeL-
DINGeN. — GeSCHoNDeN WeTTeLIJke BePaLINGeN. — vreemDe WeT. — ToePaS-
SeLIJke verWIJzINGSreGeL.

6o EUROPESE UNIE. — verDraGSBePaLINGeN. — aLGemeeN. — aaN 
ParTIJ vaN eeN aNDere LIDSTaaT GerICHTe vorDerING ToT overLeGGING vaN 
CoNTraCTUeLe STUkkeN. — verorDeNING (eG) Nr. 1206/2001 vaN De raaD vaN 
28 meI 2001. — arTIkeL 1, § 1. — DraaGWIJDTe.

7o EUROPESE UNIE. — verDraGSBePaLINGeN. — aLGemeeN. — aaN 
ParTIJ vaN eeN aNDere LIDSTaaT GerICHTe vorDerING ToT overLeGGING vaN 
CoNTraCTUeLe STUkkeN. — verorDeNING (eG) Nr. 1206/2001 vaN De raaD vaN 
28 meI 2001. — arTIkeL 1, § 1. — DraaGWIJDTe. — GevoLG. 

1o en 2o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk geen enkel 
in het buitenland verblijvende persoon door dwangmaatregel met extrater
ritoriale draagwijdte gedwongen mag worden de wetgeving van zijn verblijf
plaats te schenden.
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3o Artikel 20, tweede lid, van het van het Wetboek van internationaal privaat
recht verplicht de Belgische rechter niet toepassing te maken van dwingende 
bepalingen of bepalingen van openbare orde van het recht van een andere 
Staat waarmee het geval nauw is verbonden, maar geeft hem uitsluitend de 
mogelijkheid er uitwerking aan te verlenen. (Art. 20, tweede lid, Wetboek 
IPR)

4o en 5o Schending van een vreemde wet wordt enkel via de verwijzingsregel 
bij het Hof aanhangig gemaakt  (1). 

6o Het toepassingsgebied van de Verordening nr. 1206/2001, zoals het wordt 
omschreven in artikel 1, § 1, en zoals het voortvloeit uit het stelsel van deze 
verordening, is beperkt is tot twee middelen van bewijsverkrijging, te weten, 
ten eerste, het verrichten van een handeling tot het verkrijgen van bewijs 
door het aangezochte gerecht overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 16 
van die verordening na een verzoek van het verzoekende gerecht van een 
andere lidstaat en, ten tweede, het rechtstreeks verrichten van een dergelijke 
handeling in een andere lidstaat door het verzoekende gerecht, op de wijze 
zoals geregeld in artikel 17 van die verordening  (2). (Art. 1, § 1, Verorde-
ning (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001)

7o Een gerecht van een lidstaat mag een in een andere lidstaat verblijvende 
partij veroordelen om, overeenkomstig zijn nationale wet, hem een stuk over 
te leggen  (3). (Art. 1, § 1, Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 
28 mei 2001 ; Artt. 870 e.v. Gerechtelijk Wetboek)

(forTIS LUxemBoUrG vIe veNNooTSCHaP Naar LUxemBUrGS reCHT  
T. r., IN aaNWezIGHeID vaN forTIS BaNk N.v.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 14 september 2010.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert drie middelen aan, die als volgt zijn gesteld :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 6, 1121 en 1122 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 15, inzonderheid § 1, 20 en 21 van het Wetboek van internationaal 

privaatrecht ;
— artikel 111-1, inzonderheid eerste lid, van de Luxemburgse wet van 6 december 

1991 “sur le secteur des assurances” ;

  (1)  Cass. 4 nov. 2010, AR C.07.0191.F, AC 2010, nr. 653. 
  (2)  HvJ 6 sept. 2012, Lippens, (C-171/11), Info Curia.
  (3)  Cass. 4 nov. 2010, AR C.07.0191.F, AC 2010, nr. 653.
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— algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk geen enkele in het buitenland 
verblijvende persoon door een dwangmaatregel met extraterritoriale draagwijdte 
gedwongen mag worden de wetgeving van zijn verblijfplaats te schenden.

Aangevochten beslissingen

Het arrest vermeldt eerst wat volgt :

 “Het geschil betreft de hoofdvordering die (de verweerder) in hoger beroep als 
geïntimeerde in de twee zaken heeft ingesteld teneinde de (eiseres), eerste appel-
lante, en de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), tweede 
appellante, te verplichten hem de contractuele stukken mee te delen die in juni 
1998 zijn ondertekend door de moeder van (de verweerder), die op 5 april 2002 op 
86-jarige leeftijd is overleden ;

(…) (De verweerder) heeft na het overlijden van zijn moeder vernomen dat zij 
bij de (eiseres), via de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), 
een verzekering heeft ondertekend met polisnummer 91041934 met uitwerking 
vanaf 30 juni 1998 ;

Luidens de akte van bekendheid, die op 8 juni 2002 is opgemaakt door notaris 
Olivier Timmermans, en bij gebrek aan een laatste wilsbeschikking, heeft de 
overledene haar twee zonen, de verweerder en [zijn broer], als enige wettelijke en 
reservataire erfgenamen nagelaten ;

Krachtens zijn hoedanigheden van algemene rechtverkrijgende of rechtverkrij-
gende onder algemene titel en reservataire erfgenaam van [zijn moeder], heeft 
(de verweerder) de (eiseres) (…) gevraagd hem de inlichtingen betreffende de 
ondertekende overeenkomst mee te delen ;

Zijn verzoek werd door de bank geweigerd bij brief van 19 augustus 2002, die 
gesteld was als volgt : ‘Aangezien u op geen enkele wijze betrokken partij bent, 
bevestigen wij dat wij u, krachtens de wettelijke bepalingen inzake het beroeps-
geheim, wettelijk gezien geen inlichtingen mogen verstrekken’ ;

Op 31 maart 2003 heeft de bank aan de nalatenschap van [de moeder van de 
verweerder], de volgende verklaring afgelegd (…) :

‘Hierbij bevestigen wij dat bij onze maatschappij de volgende lijfrente-
overeenkomst werd ondertekend :

Persoonlijke gegevens van de begunstigde :

Naam en voornaam : S. v. 

Geboortedatum : 22 november 1915

Rijksregisternummer :  . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echtgenoot/echtgenote van : . . . . . . . . . . . .

Gegevens van de overeenkomst :

Polisnummer : 91041934

Datum van inwerkingtreding : 30 juni 1998

Afgestane kapitaal : 136.341,44 euro

Frequentie van de te betalen renteschulden : maandelijks

Aantal renteschulden betaald in 2002 : 3’”.

Het arrest verklaart de vordering tot mededeling van de contractuele stukken 
ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiseres en de tot bindendverkla-
ring van het arrest opgeroepen partij om, onder verbeurte van een dwangsom, 
“een afschrift over te leggen van de algemene en bijzondere voorwaarden van 
de verzekeringsovereenkomst met polisnummer 91041934 die [de moeder van de 
verweerder] heeft ondertekend”.
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Het hof van beroep verklaart zich eerst territoriaal bevoegd om de redenen die 
op de bladzijden 11 tot 17 van het arrest worden vermeld en hier als weergegeven 
worden beschouwd. Het arrest vermeldt met name :

 “Te dezen is bewezen en niet betwist dat (de verweerder), samen met zijn 
broer, een rechtverkrijgende onder algemene titel van zijn moeder is van wie het 
vermogen, of op zijn minst een gedeelte ervan, hem bij haar overlijden is overge-
dragen ; alleen al door die overdracht treden de rechtverkrijgenden in de rechten 
en verplichtingen van hun rechtsvoorganger en nemen zij van rechtswege de 
plaats van de overledene in de door hem gesloten overeenkomsten in (artikel 1122 
van het Burgerlijk Wetboek) ;

Aldus beschikken de rechtverkrijgenden, in beginsel, ten aanzien van de verze-
keraar over dezelfde rechten als hun rechtsvoorganger, als verzekeringnemer dan 
wel als verzekerde, behalve wanneer de aard van de overeenkomst een dergelijke 
overdracht in de weg staat ;

(…) Er moet worden vastgesteld dat de (eiseres en de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij) de aard van de te dezen gesloten overeenkomst 
geenszins aantonen en die overeenkomst nu eens als een levensverzekeringsover-
eenkomst en dan weer als een lijfrenteovereenkomst omschrijven ; zij moeten dus 
aantonen in hoeverre de gemeenrechtelijke regel die de erfgenamen en de recht-
verkrijgenden gelijkstelt met de persoon van hun rechtsvoorganger, te dezen niet 
van toepassing zou zijn ;

Zelfs als ervan uitgegaan wordt dat de litigieuze overeenkomst zou zijn geëin-
digd met het overlijden van [de moeder van de verweerder], is die omstandigheid 
niet voldoende om te stellen dat de rechtverkrijgende een derde blijft ten aanzien 
van de overeenkomst die door zijn rechtsvoorganger is gesloten, ook al treedt hij, 
door het overlijden alleen al, in diens rechten en verplichtingen ; de rechtverkrij-
gende kan bijgevolg in die hoedanigheid de rechten van zijn rechtsvoorganger 
uitoefenen, aangezien hij in zijn plaats is getreden, en in zijn hoedanigheid van 
erfopvolger van de verzekeringnemer, de mededeling van de litigieuze contrac-
tuele stukken vorderen ;

(…) (De eiseres) gaat immers ten onrechte ervan uit dat de gelijkschakeling 
van de algemene rechtverkrijgende of rechtverkrijgende onder algemene titel 
met zijn rechtsvoorganger een extensieve uitlegging zou vormen van de uitzon-
deringen op de algemene regel volgens welke, in beginsel, de rechtbanken van de 
woonplaats van de verweerder bevoegd zijn ; (…)

(De eiseres) kan evenmin worden gevolgd wanneer zij beweert dat de prejudi-
ciële vraag moet worden gesteld, op grond dat de gelijkschakeling van de recht-
verkrijgende met de verzekeringnemer die, krachtens de polis, ook de hoeda-
nigheid van verzekerde had, zou leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van het 
toepassingsgebied van artikel 9, b) (van de verordening [EG] 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000 die hierna ter sprake komt [derde middel]) en van de hoeda-
nigheid van de betrokkenen”.

Het arrest verwerpt vervolgens de door de eiseres tegen de vordering aange-
voerde exceptie van niet-ontvankelijkheid, die zij afleidt uit het feit dat de 
verweerder geen belang heeft om in rechte op te treden, om de redenen die 
vermeld worden op bladzijden 24 (laatste lid) en 25, die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd, en met name :

 “Het belang om in rechte op te treden bestaat in elk materieel of moreel, daad-
werkelijk en niet theoretisch voordeel dat de eiser kan halen uit de vordering, op 
het ogenblik dat hij die vordering instelt ;

Uit de hierboven beschreven ontwikkelingen blijkt dat (de verweerder), die tege-
lijkertijd in zijn hoedanigheid van algemene rechtverkrijgende of rechtverkrij-
gende onder algemene titel optreedt, kennelijk doet blijken van een persoonlijk 
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en rechtstreeks belang om op te treden, teneinde kennis te nemen van het geheel 
van de handelingen die door zijn rechtsvoorganger zijn gesteld en de bewoordingen 
en voorwaarden alsook de uitvoering van die handelingen na te gaan ;

(De verweerder) doet ook blijken van het belang om kennis te nemen van de 
handelingen van zijn rechtsvoorganger die, in voorkomend geval, zijn erfrechte-
lijke reserve zouden aantasten.”

Het arrest verklaart vervolgens de vordering gegrond en verantwoordt die 
beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, 
en met name om de volgende redenen :

 “Hoewel (de verweerder) de hoedanigheid van derde had op het ogenblik dat de 
overeenkomst werd gesloten, treedt hij, in zijn hoedanigheid van algemene recht-
verkrijgende of rechtverkrijgende onder algemene titel, op het tijdstip van het 
overlijden van zijn rechtsvoorganger in diens rechten en verplichtingen ; de alge-
mene rechtverkrijgende of rechtverkrijgende onder algemene titel heeft, net als 
zijn rechtsvoorganger, recht op de mededeling van alle inlichtingen betreffende 
het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst ; dat recht blijft bestaan na het 
overlijden van de verzekeringnemer, in de onderstelling dat de overeenkomst op 
dat tijdstip echt beëindigd werd ; zelfs in dat laatste geval vervalt het recht op 
mededeling van de vereiste inlichtingen niet ; alleen de rechten en verplichtingen 
betreffende de betaling van de lijfrente vervallen en [de verweerder] vordert 
uiteraard niet dat die lijfrente hem wordt betaald ;

Aangezien verzekeringsmaatschappijen talrijke producten aanbieden, kan niet 
worden uitgesloten dat de litigieuze overeenkomst, ondanks haar omschrijving, 
een gewoon spaarproduct is dat, in voorkomend geval, een onrechtstreekse schen-
king bevat die de erfrechtelijke reserve zou kunnen aantasten van de wettelijke 
erfgenamen, die onmiskenbaar het recht hebben om, op zijn minst, de nodige 
controles te doen ;

In tegenstelling tot wat (de eiseres) beweert, kan het recht op eerbiediging van 
het privéleven van de rechtsvoorganger, naar aanleiding van het sluiten van een 
dergelijke overeenkomst, niet rechtsgeldig worden tegengeworpen aan de alge-
mene rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden onder algemene titel die, daar-
enboven, reservatair erfgenaam zijn en wier rechten op de reserve zijn vastgelegd 
in bepalingen van openbare orde ;

(…) Aangezien de overeenkomst en de stukken betreffende de uitvoering van 
die overeenkomst niet zijn overgelegd, is daarenboven geenszins aangetoond dat 
die overeenkomst daadwerkelijk is geëindigd bij het overlijden van [de moeder 
van de verweerder] ; de precieze aard van de ondertekende overeenkomst is tot 
op heden niet bekend, aangezien de partijen die overeenkomst nu eens als een 
levensverzekeringsovereenkomst en dan weer als een lijfrenteovereenkomst 
omschrijven ;

Zelfs als dat het geval was, kan evenmin worden uitgesloten dat er een begun-
stigde zou zijn aangewezen. (De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij) schuift die hypothese uitdrukkelijk naar voor en wijst erop dat, op grond 
van de door (de eiseres) verstrekte inlichtingen, de litigieuze overeenkomst ‘een 
klassieke levensverzekeringsovereenkomst op het hoofd van [de moeder van de 
verweerder], samen met een lijfrente die voorziet in de betaling van een kapitaal 
op het ogenblik van haar overlijden’ zou uitmaken ;

Gelet op die gegevens kan de algemene rechtverkrijgende of de rechtverkrij-
gende onder algemene titel in beginsel de mededeling van de gevraagde stukken 
vorderen (…) ;

(De eiseres) beroept zich voorts op het beroepsgeheim, bepaald in artikel 111-1, 
eerste lid, van de Luxemburgse wet van 6 december 1991 “sur le secteur des assu-
rances” (…) ;
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Zelfs als ervan uitgegaan wordt dat de Luxemburgse wet in België van toepas-
sing is, in zoverre zij het beroepsgeheim van de verzekeraar invoert en vast-
legt, moet te dezen worden vastgesteld dat het beroepsgeheim niet miskend 
wordt wanneer de verzekeraar aan de algemene rechtverkrijgende of rechtver-
krijgende onder algemene titel, die ook reservatair erfgenaam is, contractuele 
stukken meedeelt die door zijn rechtsvoorganger zijn ondertekend ; wanneer (de 
verweerder) aldus de actio ex heredito en, bijgevolg, de rechten van zijn rechts-
voorganger uitoefent, kan het beroepsgeheim van de Luxemburgse verzekeraar 
niet tegen hem worden aangevoerd ;

In het Groothertogdom Luxemburg wordt doorgaans aangenomen dat het 
beroepsgeheim voor het belang van de erfgenamen moet wijken (…) ;

Het bezwaar dat (de eiseres) dienaangaande maakt en waarbij (de tot bindend-
verklaring van het arrest opgeroepen partij) zich aansluit, namelijk dat die 
beginselen niet mutatis mutandis op het beroepsgeheim van de verzekeraar van 
toepassing zouden zijn, op grond dat de bankrekeningen van de de cujus deel 
uitmaken van het erfelijk vermogen, in tegenstelling tot de levensverzekering 
en de lijfrenteverzekering, die eindigen met het overlijden van de verzekering-
nemer en niet in zijn erfelijk vermogen terechtkomen, is te dezen niet ter zake 
dienend ; zoals hierboven immers reeds is opgemerkt, staat die omstandigheid, in 
de veronderstelling dat zij terecht is maar tot nog toe niet is bewaarheid, niet 
eraan in de weg dat de algemene rechtverkrijgende of rechtverkrijgende onder 
algemene titel, die ook reservatair erfgenaam is, in het kader van dit geding de 
vereiste inlichtingen vordert ;

Indien (de eiseres) de vereiste contractuele stukken meedeelt, schendt zij 
artikel 111-1, zesde lid, van de Luxemburgse wet van 6 december 1991 “sur le 
secteur de l’assurance” niet ;

Daarenboven beroept de eiseres zich tevergeefs op de mededeling van 5 april 
2001 van de ‘Association des compagnies d’assurances du Grand-Duché de Luxem-
bourg’ (ACA), die gericht is aan de in het Groothertogdom gevestigde maatschap-
pijen en die het duidelijk te maken onderscheid tussen het beroepsgeheim van de 
bankier en het beroepsgeheim van de verzekeraar zou bevestigen ;

Die — weliswaar collectieve — mededeling is niet alleen genuanceerder maar 
heeft daarenboven niet de minste normatieve waarde en kan niet worden aange-
voerd in het kader van een geschil voor een vreemd gerecht ; zij legt overigens 
geen enkele sanctie op ;

Die mededeling geeft de stand van zaken inzake het beroepsgeheim van de 
verzekeraar en bepaalt enkele uitzonderingen op het beginsel ;

Die mededeling preciseert in punt 2.3, tweede lid, weliswaar het volgende : 
‘les héritiers du souscripteur assuré n’ont en effet aucun droit, ni sur le contrat 
d’assurance, du fait du caractère personnel du droit de rachat, ni sur la presta-
tion d’assurance, qui ne fait pas partie de la succession de la personne assurée’, 
‘ de sorte que l’assureur doit leur opposer son secret professionnel s’il est ques-
tionné sur un contrat d’assurance souscrit par leur auteur et dont ils ne sont 
pas bénéficiaires’ ; in het zesde lid van hetzelfde punt wijst ze evenwel op een 
bijzonder geval : dat waarin de reservataire erfgenamen van de verzekering-
nemer van oordeel zouden zijn dat de door laatstgenoemde betaalde premies 
buitensporig zouden zijn en hun rechten zouden aantasten. In een dergelijk 
geval moeten die erfgenamen – in de veronderstelling dat zij op de hoogte zijn 
van het bestaan van de overeenkomst – een procedure voor de Luxemburgse 
rechter inleiden teneinde van de verzekeraar de overeenkomstige inlichtingen 
te verkrijgen’ ;

Uit de lezing van die punten blijkt dat de verzekeraar, volgens de ACA, op 
rechterlijk bevel en onder de in die mededeling bepaalde voorwaarden, van zijn 
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beroepsgeheim kan worden ontslagen wanneer de vordering tot mededeling 
uitgaat van een erfgenaam ;

Nog steeds volgens de ACA zou, inzake levensverzekering, de uitzondering 
echter alleen van toepassing zijn op de begunstigden en uitsluitend binnen de 
grenzen van hun rechten ; de ACA grondt die beperking op de volgende reden : 
‘l’assurance sur la vie est généralement présentée à nos clients comme un 
moyen d’organiser une transmission de façon discrète dans un endroit sûr, où 
le secret professionnel est conçu comme un instrument de protection de la vie 
privée. Or, le contenu de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la 
vie touche au plus profond de la sphère d’intimité du preneur, car il dévoile 
l’ordre de ses affections. Une obligation générale de révéler aux héritiers du 
preneur le contenu du contrat qu’il a souscrit serait en contradiction avec 
les engagements de confidentialité légitimement contractés par les assureurs 
luxembourgeois’ ;

Die opvatting van het beroepsgeheim van de Luxemburgse verzekeraar, die 
weliswaar werd bevestigd door het Luxemburgse hof van beroep in een arrest van 
17 april 2002, druist echter in tegen de Belgische internationale openbare orde, 
om de dubbele reden dat het Belgische recht niet voorziet in het beroepsgeheim 
van de verzekeraars en het Grondwettelijk Hof artikel 124 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst ongrondwettelijk heeft verklaard, op 
grond dat er geen enkele reden bestond om de reservataire erfgenamen die een 
levensverzekeringsovereenkomst genieten, wat betreft de inbreng en de inkor-
ting anders te behandelen dan de reservataire erfgenamen die een andere gift, 
zoals een schenking, genieten ;

Aangezien het in dit geval gaat om een vordering tot mededeling van de contrac-
tuele stukken die in België, via een Belgische tussenpersoon, zijn ondertekend 
door een Belgische verzekeringnemer die in België is blijven wonen, waar hij ook 
is overleden, moet die vordering gegrond worden verklaard, zodat de reservataire 
erfgenaam de kans krijgt om vast te stellen of zijn erfrechtelijke reserve al dan 
niet is aangetast, ongeacht of het al dan niet gaat om een overeenkomst die als 
een levensverzekering wordt omschreven, en waarvan de inhoud voor hem niet 
geheim mag blijven”.

Grieven 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

1o Artikel 111-1, eerste lid, van de Luxemburgse wet van 6 december 1991 “sur 
le secteur des assurances” luidt als volgt : “les administrateurs, les membres des 
organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres employés des 
entreprises d’assurances et leurs agents ainsi que les courtiers sont obligés de 
garder secrètes les informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de 
leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des 
peines prévues à l’article 458 du Code pénal”.

Die bepaling, in de uitlegging van de Luxemburgse gerechten, verhindert 
dat de ondertekende levensverzekeringsovereenkomst wordt medegedeeld 
aan de erfgenamen van de verzekerde ondertekenaar, behalve en uitsluitend 
wanneer die erfgenamen als begunstigden van die verzekering zijn aangewezen. 
Wanneer de overeenkomst een beding ten gunste van een welbepaalde derde 
bevat, hebben de erfgenamen van de verzekeringnemer geen hoedanigheid om 
in rechte op te treden ; het verzekerde kapitaal maakte immers geen deel uit 
van de goederen die zij in ontvangst moeten nemen, aangezien dat kapitaal al 
op de datum van ondertekening van de overeenkomst door de begunstigde is 
verkregen.
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Luidens artikel 15, § 1, van het Wetboek van internationaal privaatrecht “wordt 
het buitenlands recht toegepast volgens de in het buitenland gevolgde interpre-
tatie”.

Aangezien artikel 111-1 van de Luxemburgse wet betrekking heeft op het 
beroepsgeheim dat door dat artikel beschermd wordt, is het daarenboven van 
openbare orde, waardoor het krachtens artikel 20, tweede lid, van het Wetboek 
van internationaal privaatrecht moet worden toegepast, en voorziet het in een 
resultaatsverbintenis. De rechtsleer maakt daarenboven, op grond van de recht-
spraak van verschillende landen, gewag van een internationaal rechtsbeginsel, 
volgens hetwelk “geen enkele in het buitenland verblijvende persoon, recht-
streeks of onrechtstreeks, door een dwangmaatregel met extraterritoriale draag-
wijdte gedwongen mag worden de wetgeving van zijn verblijfplaats te schenden”.

Het door die wetsbepaling aan de verzekeraar opgelegde beroepsgeheim is dus 
in dit geval van toepassing. Het arrest, dat het tegendeel beslist en de toepassing 
van die wetsbepaling verwerpt om de bekritiseerde redenen, namelijk op grond 
dat hij, in substantie, ex haerede optreedt en de rechten van zijn rechtsvoor-
ganger uitoefent, terwijl hij een eigen recht uitoefent, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht (schending van de artikelen 1121, 1122 van het Burgerlijk 
Wetboek, 15, inzonderheid § 1, 20, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek van 
internationaal privaatrecht, 111-1 van de Luxemburgse wet 6 december 1991, en 
miskenning van het in het middel bedoelde algemene rechtsbeginsel).

1 Het arrest verwerpt daarenboven het beroepsgeheim van de Luxemburgse 
verzekeraar – alsook de toepassing van de Luxemburgse wetsbepaling die het 
oplegt – op grond dat het beroepsgeheim indruist tegen de internationale open-
bare orde aangezien, enerzijds, het Belgische recht niet voorziet in het beroepsge-
heim van de verzekeraars en, anderzijds, het Grondwettelijk Hof artikel 124 van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ongrondwettelijk 
heeft verklaard, op grond dat er geen enkele reden bestond om de reservataire 
erfgenamen die een levensverzekeringsovereenkomst genieten, wat betreft de 
inbreng en de inkorting anders te behandelen dan de reservataire erfgenamen die 
een andere gift, zoals een schenking, genieten.

De samenstelling van de aldus beschermde erfrechtelijke reserve valt echter 
niet onder de Belgische openbare orde en, in elk geval, niet onder de inter-
nationale openbare orde. Zo vermeldt het wetsvoorstel van 24 november 2010 
tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeker-
ingsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levens-
verzekering in geval van erfopvolging, dat het artikel moet vervangen dat door 
het Grondwettelijk Hof is vernietigd in zijn arrest van 26 juni 2008 : “het insti-
tuut van de reserve is zo niet van openbare orde, minstens van dwingend recht” 
(p. 5-528/1). De rechtsleer gaat er ook van uit dat de samenstelling van de reserve 
beschermd wordt door dwingende wettelijke bepalingen en dat de overlegging 
die het aan de reservataire erfgenaam toekent, niet onder de internationale 
openbare orde valt.

Het arrest, dat artikel 111-1, eerste lid, van de Luxemburgse wet van 6 december 
1991 sur le secteur des assurances, dat krachtens artikel 20, inzonderheid tweede 
lid, van het Wetboek van internationaal privaatrecht te dezen van toepassing is, 
en het in het middel bedoelde rechtsbeginsel verwerpt, op grond dat het indruist 
tegen de Belgische internationale openbare orde, terwijl dat niet het geval is, 
schendt nogmaals de voormelde bepaling, alsook de artikelen 6 van het Burger-
lijk Wetboek, 20, eerste en tweede lid, 21 van het Wetboek van internationaal 
privaatrecht, en miskent het voormelde rechtsbeginsel.

Aangezien dat artikel niet indruist tegen de Belgische internationale openbare 
orde, had het arrest de toepassing ervan niet mogen weigeren en had het arrest 
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bijgevolg niet de overlegging van de litigieuze stukken mogen bevelen, aangezien 
dat artikel zich daartegen verzet.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1 van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 
betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied 
van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ;

— artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest vermeldt :
 “Het geschil betreft de hoofdvordering die (de verweerder) in hoger beroep als 

geïntimeerde in de twee zaken heeft ingesteld teneinde de (eiseres), eerste appel-
lante, en de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), tweede 
appellante, te verplichten hem de contractuele stukken mee te delen die in juni 
1998 zijn ondertekend door de moeder van (de verweerder), die op 5 april 2002 op 
86-jarige leeftijd is overleden ;

(…) (De verweerder) heeft na het overlijden van zijn moeder vernomen dat zij 
bij de (eiseres), via de (tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij), 
een verzekering heeft ondertekend met polisnummer 91041934 met uitwerking 
vanaf 30 juni 1998 ;

Luidens de akte van bekendheid, die op 8 juni 2002 is opgemaakt door notaris 
Olivier Timmermans, en bij gebrek aan een laatste wilsbeschikking, heeft de 
overledene haar twee zonen, de verweerder en [zijn broer], als enige wettelijke en 
reservataire erfgenamen nagelaten ;

Krachtens zijn hoedanigheden van algemene rechtverkrijgende of rechtverkrij-
gende onder algemene titel en reservataire erfgenaam van [zijn moeder], heeft 
(de verweerder) de (eiseres) (…) gevraagd hem de inlichtingen betreffende de 
ondertekende overeenkomst mee te delen”,

het arrest verklaart de vordering tot mededeling van de contractuele stukken 
ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiseres en de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij om, op straffe van dwangsom, “een afschrift 
over te leggen van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekerings-
overeenkomst met polisnummer 91041934 die [de moeder van de verweerder] heeft 
ondertekend”.

Het arrest beslist dat “de rechtspleging betreffende de vordering tot overleg-
ging van de contractuele stukken met name geregeld blijft door de artikelen 870 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en niet door de EG-verordening”, en 
past de procedure toe die bepaald is in het Gerechtelijk Wetboek en niet in de 
verordening.

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd en met name om de volgende redenen :

 “(De eiseres) betoogt dat de Belgische rechter niet materieel bevoegd zou zijn 
om haar op grond van artikel 870 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en 
onder verbeurte van een dwangsom te bevelen de vereiste contractuele stukken 
over te leggen ;

De nationale wet zou te dezen zijn opgeheven door de verordening 1206/2001 van 
de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het 
gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, die een specifieke 
procedure voor de uitvoering van de handelingen tot het verkrijgen van bewijs 
heeft ingevoerd ;
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De vordering tot mededeling van stukken, onder verbeurte van een dwangsom, 
zou aldus een dergelijke handeling tot het verkrijgen van bewijs in de zin van 
die verordening vormen, zodat de Belgische gerechten een ingezetene van een 
andere lidstaat niet rechtstreeks zouden kunnen bevelen een stuk over te leggen, 
maar zich zouden moeten wenden tot de bevoegde overheid van de Staat waar de 
vereiste maatregel moet worden uitgevoerd, en die overheid zou dan haar natio-
nale recht moeten toepassen ;

Hoewel (de verweerder), in dit stadium, zijn vordering beperkt tot het 
verkrijgen van contractuele stukken, kan hieruit evenwel niet worden afge-
leid dat die stukken, in voorkomend geval en in een later stadium, niet kunnen 
dienen als een noodzakelijk bewijsmiddel in een procedure die, zoals die bepaling 
voorschrijft, dan zou kunnen worden ‘voorgenomen’ ;

De omstandigheid dat de vordering in dit stadium een hoofdvordering is, sluit 
op zich niet uit dat de vereiste stukken achteraf kunnen dienen als bewijsmiddel 
in een latere procedure, ook al is die procedure op dit ogenblik slechts hypothe-
tisch ;

De — zelfs zo nodig in de toekomst in te stellen — vordering is derhalve niet 
uitgesloten door artikel 1, tweede lid, van de verordening, zo niet heeft het begrip 
‘voorgenomen procedure’ geen enkele betekenis meer en worden aldus de bepa-
lingen van Europees recht omzeild, door vooraf een hoofdvordering tot medede-
ling van contractuele stukken in te stellen ;

Hoewel de litigieuze vordering aldus prima facie binnen het toepassingsgebied 
van de verordening lijkt te vallen, moet worden bepaald of de litigieuze vordering 
betrekking heeft op een ‘handeling tot het verkrijgen van bewijs’ in de zin van 
(artikel 1, eerste lid, van de voormelde verordening), die verricht moet worden 
door het bevoegde gerecht van een andere lidstaat of die door het Belgische 
gerecht rechtstreeks in een andere lidstaat verricht zou worden ;

De verordening omschrijft het begrip handeling tot het verkrijgen van bewijs 
niet ;

(…) Uit artikel 1, eerste lid, van de verordening blijkt dat de daarin bedoelde 
handelingen tot het verkrijgen van bewijs hetzij handelingen zijn die door een 
vreemde overheid op haar eigen grondgebied moeten worden verricht, hetzij 
handelingen zijn die rechtstreeks moeten worden verricht op het grondgebied 
van een andere lidstaat, zoals onderzoeken, getuigenverhoren, de afstapping ter 
plaatse of nog de deskundigenopdracht ;

De vordering die voor de Belgische rechter door een gedingvoerende partij 
wordt ingesteld tegen een andere procespartij uit een andere lidstaat, te dezen 
het Groothertogdom Luxemburg, en die strekt tot mededeling van de contrac-
tuele stukken die de laatstgenoemde partij zelf in haar bezit heeft, kan niet 
worden gelijkgesteld met een verzoek aan het bevoegde gerecht van een andere 
lidstaat om een handeling tot het verkrijgen van bewijs op haar eigen grondge-
bied te verrichten of met een verzoek van het Belgische gerecht om rechtstreeks 
een handeling tot het verkrijgen van bewijs op het Luxemburgse grondgebied te 
verrichten ; de overlegging van stukken tussen de gedingpartijen vereist niet dat 
er op een buitenlandse overheid een beroep wordt gedaan of dat men zich op het 
grondgebied van een andere lidstaat dient te begeven om er een handeling te doen 
verrichten ; de vordering doet geen afbreuk aan de bevoegdheden en de soeverei-
niteit van de Staat waarvan (de eiseres) een onderdaan is ;

De omstandigheid dat de vordering tot overlegging van documenten, zoals zij 
naar Belgisch recht geregeld wordt door de artikelen 870 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek, een onderzoeksmaatregel uitmaakt, betekent niet dat die 
vordering gelijkgesteld kan worden met het in het Europese recht aangewende 
begrip handeling tot het verkrijgen van bewijs, ook al zou die vordering in voorko-
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mend geval gepaard gaan met een dwangsom ten aanzien van de betrokken partij, 
aangezien die vordering geen wijziging inhoudt van de aard van de maatregel die, 
daarenboven en in dit stadium, hoofdzakelijk een bewarend karakter heeft”.

Grieven

De vordering die ertoe strekt een van de gedingvoerende partijen te verplichten 
een stuk dat zij in haar bezit heeft te doen overleggen, is een handeling tot het 
verkrijgen van bewijs in de zin van artikel 1.1 van de verordening. Het begrip 
handeling tot het verkrijgen van bewijs moet in ruime zin worden uitgelegd en 
heeft betrekking op elke handeling waarmee bewijzen verzameld worden, alsook 
vorderingen die ertoe strekken stukken te verkrijgen, aangezien een dergelijke 
handeling ertoe strekt bewijzen te bewaren of te leveren met het oog op de oplos-
sing van een geschil.

De beslissing die een dergelijke vordering aanneemt, legt bovendien een pres-
tatie op die in het ultieme stadium weliswaar kan resulteren in de neerlegging 
van stukken in België, maar de uitvoering ervan — namelijk het verzamelen van 
die stukken met het oog op de mededeling ervan aan een buitenlandse gerechte-
lijke overheid — vindt plaats buiten het Belgische grondgebied.

De vordering die, zoals te dezen, strekt tot het verkrijgen van een bewijs in het 
buitenland, is dus noodzakelijkerwijs onderworpen aan de procedures en waar-
borgen die bepaald zijn in de verordening EG nr. 1206/2001, die verplicht moet 
worden toegepast en voorrang moet krijgen op de nationale wet. Zo moet de inge-
voerde regeling waarborgen dat de regels van openbare orde die in de verschil-
lende lidstaten van toepassing zijn, en met name die welke betrekking hebben op 
het beroepsgeheim, nageleefd worden.

Welnu, het arrest verantwoordt zijn beslissing op grond dat de vordering tot 
overlegging van stukken tussen de gedingvoerende partijen niet vereist dat er 
op een buitenlandse overheid een beroep wordt gedaan of dat men zich op het 
grondgebied van een andere lidstaat dient te begeven om er een handeling te doen 
verrichten.

Het arrest sluit aldus de litigieuze vordering uit het toepassingsgebied ratione 
materiae van de verordening uit, door te beslissen dat die vordering de in die 
verordening bepaalde procedures niet hoeft te doorlopen, terwijl voldaan is aan 
de criteria van dat toepassingsgebied, te weten het verkrijgen, binnen het kader 
van een — reeds aanhangig of voorgenomen — geschil in burgerlijke of handels-
zaken, van een bewijs in het buitenland, en onderwerpt die vordering bijgevolg 
niet aan de specifieke, in die verordening bepaalde samenwerkingsprocedures, 
te weten het feit dat er op een buitenlandse overheid een beroep moet worden 
gedaan of dat men zich op het grondgebied van de andere lidstaat moet begeven 
om er de handeling te verrichten.

Het arrest, dat beslist dat “de rechtspleging betreffende de vordering tot over-
legging van de contractuele stukken met name beheerst wordt door de arti-
kelen 870 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en niet door de EG-verorde-
ning”, is derhalve niet naar recht verantwoord.

Het schendt zowel artikel 1 van die verordening, dat het toepassingsgebied 
van die verordening bepaalt, door uit dat toepassingsgebied een vordering 
uit te sluiten die daaronder dient te vallen, als artikel 877 van het Gerechte-
lijk Wetboek, dat volgens het arrest van toepassing is op de litigieuze vorde-
ring, terwijl zulks niet het geval is, aangezien de toepassing van het voormelde 
artikel van de verordening in de plaats komt van het laatstgenoemde artikel van 
het Gerechtelijk Wetboek.

De eiseres vraagt het Hof subsidiair om, alvorens uitspraak te doen, twee preju-
diciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Laatst-
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genoemd Hof heeft zich immers nooit kunnen uitspreken over de verordening 
1206/2001, terwijl er talrijke vragen rijzen over de uitlegging van die verordening 
en het naast elkaar bestaan met andere normen.

Die vragen zijn, onder voorbehoud van enkele lichte wijzigingen, dezelfde als 
die welke de eiseres in haar conclusie in hoger beroep voorstelde :

1. Moet het begrip “handeling tot het verkrijgen van bewijs” in de zin van 
de verordening 1206/2001 van de Raad betreffende de samenwerking tussen de 
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke 
en handelszaken aldus worden uitgelegd dat hieronder ook de overlegging moet 
worden verstaan van stukken die in het bezit zijn van een gedingvoerende partij, 
die gevestigd is in een andere lidstaat dan het gerecht dat de overlegging van die 
stukken beveelt ?

2. Zo ja, mag een nationaal gerecht, dat kennisneemt van een hoofdvorde-
ring die ertoe strekt de verweerder, die gevestigd is in een andere lidstaat, te 
verplichten bepaalde stukken over te leggen, die verweerder onder verbeurte van 
een dwangsom rechtstreeks bevelen die stukken over te leggen, zonder toepas-
sing te maken van de procedure die bepaald is in de verordening 1206/2001 van de 
Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het 
gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

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

Eerste onderdeel

Enerzijds bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
geen enkele in het buitenland verblijvende persoon door een dwang-
maatregel met extraterritoriale draagwijdte gedwongen mag worden de 
wetgeving van zijn verblijfplaats te schenden.

Anderzijds verplicht artikel 20, tweede lid, Wetboek van Internatio-
naal Privaatrecht de Belgische rechter niet toepassing te maken van 
dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde van het recht 
van een andere Staat waarmee het geval nauw is verbonden, maar geeft 
het hem uitsluitend de mogelijkheid uitwerking eraan te verlenen.

Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat artikel 111-1 van de Luxem-
burgse wet “sur le secteur des assurances” van toepassing is krachtens 
artikel 20, tweede lid, van dat wetboek en krachtens het voormelde alge-
meen rechtsbeginsel, faalt naar recht.

Daarenboven wordt de schending van een vreemde wet enkel via de 
verwijzingsregel bij het Hof aanhangig gemaakt.

Het onderdeel, dat het arrest verwijt artikel 111-1 van de Luxemburgse 
wet van 6 december 1991 te schenden, terwijl de daarin aangevoerde 
verwijzingsregel die bepaling niet toepasselijk maakt, is niet ontvan-
kelijk.

Het onderdeel, dat gericht is tegen de overtollige reden volgens welke 
artikel 111-1 van de Luxemburgse wet van 6 december 1991 zou indruisen 
tegen de Belgische internationale openbare orde, is voor het overige niet 
ontvankelijk wegens gebrek aan belang.
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Tweede middel

Artikel 1, § 1, 3, van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad 
betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op 
het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken bepaalt 
dat die verordening van toepassing is in burgerlijke en handelszaken 
wanneer het gerecht van een lidstaat overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van die staat a) het bevoegde gerecht van een andere lidstaat 
verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten ; of 
b) verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in 
een andere lidstaat te mogen verrichten. 

In het arrest L. van 6 september 2012 (C-170/11) wijst het Hof van 
Justitie van de Europese Unie erop dat “de materiële werkingssfeer 
van verordening nr. 1206/2001, zoals omschreven in [artikel 1, § 1] 
en zoals voortvloeit uit het stelsel van deze verordening, beperkt is 
tot twee middelen van bewijsverkrijging, te weten, ten eerste, het 
verrichten van een handeling tot het verkrijgen van bewijs door het 
aangezochte gerecht overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 16 
van die verordening na een verzoek van het verzoekende gerecht van 
een andere lidstaat en, ten tweede, het rechtstreeks verrichten van 
een dergelijke handeling in een andere lidstaat door het verzoekende 
gerecht, op de wijze zoals geregeld in artikel 17 van die verordening ; 
verordening nr. 1206/2001 bevat daarentegen geen enkele bepaling die 
regelt of uitsluit dat een gerecht van een lidstaat een in een andere 
lidstaat woonachtige partij kan oproepen om rechtstreeks voor hem te 
verschijnen en een getuigenis af te leggen ; daaruit volgt dat verorde-
ning nr. 1206/2001 in beginsel enkel toepassing vindt in het geval waarin 
een gerecht van een lidstaat besluit bewijs te verkrijgen volgens een 
van de twee in deze verordening voorziene methoden ; dat gerecht is 
dan gehouden de procedures te volgen die betrekking hebben op deze 
methoden”. Het Hof van Justitie beslist vervolgens dat “verordening 
nr. 1206/2001, en met name artikel 1, lid 1, daarvan, in die zin moet 
worden uitgelegd dat het bevoegde gerecht van een lidstaat dat een 
in een andere lidstaat woonachtige partij als getuige wenst te horen, 
teneinde dat verhoor te verrichten deze partij mag oproepen voor hem 
te verschijnen en haar mag horen overeenkomstig het recht van de 
lidstaat van dat gerecht”.

Uit dat arrest volgt kennelijk dat een gerecht van een lidstaat een in 
een andere lidstaat verblijvende partij mag veroordelen om hem, over-
eenkomstig zijn nationale wet, een stuk over te leggen.

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

De prejudiciële vraag van de eiseres hoeft niet aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie te worden gesteld.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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25 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
T’Kint en de heer Foriers.

N° 257

1o kamer — 25 april 2013
(C.11.0745.F)

VERZEKERING. — W.A.M.-VERZEKERING. — BeLGISCH BUreaU vaN De aUTo-
verzekeraarS. — GeLIJkSTeLLING meT eeN verzekeraar. — voorWaarDeN.

De gelijkstelling van het Belgisch Bureau met een verzekeraar kan slechts 
worden aangevoerd door wie op het Belgisch grondgebied door een ongeval 
getroffen is dat veroorzaakt is door het verkeer van een voertuig dat gewoon
lijk in het buitenland is gestald en is niet van toepassing op het verhaal van 
dat bureau tot teruggave van de betalingen die het heeft gedaan ten voor
dele van wie in een andere Staat door een ongeval is getroffen dat veroor
zaakt is door een voertuig dat gewoonlijk op het Belgische grondgebied is 
gestald. (Art. 2, § 2, tweede lid, WAM 1989 ; Art. 2, tweede lid, Richtlijn 
72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972)

(BeLGISCH BUreaU vaN De aUToverzekeraarS T. S. e.a.)

arreST (vertaling).

I. RechtsplegIng vooR het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Eupen van 31 januari 2011.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 774, tweede lid, en 1138, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek ; 
— de artikelen 2, § 2, en 19bis-1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen ;
— artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de 

modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen ;

— de artikelen 1, 24 en 25 van de modelovereenkomst voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gevoegd bij het konink-
lijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen ;

— algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der partijen in het burgerlijk 
proces (beschikkingsbeginsel) en algemeen beginsel betreffende het recht van 
verdediging.
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Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis verklaart [eisers] hoger beroep ontvankelijk maar niet 
gegrond en bevestigt het vonnis van de eerste rechter in alle beschikkingen in 
zoverre hij de vordering ontvankelijk maar niet-gegrond heeft verklaard, voor 
zover zij tegen de tweede verweerder is gericht, en ze ontvankelijk en ten dele 
gegrond heeft verklaard voor zover zij tegen de eerste verweerder is gericht, en 
de eerste verweerder veroordeeld heeft om [de eiser] 11.262,98 euro te betalen, 
vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dag van beta-
ling, en hem in de kosten heeft veroordeeld, om de onderstaande redenen :

 “[De tweede verweerder] heeft met de auto van zijn vader, [de eerste 
verweerder], op 16 juli 2007 een ongeval veroorzaakt in Aken. De auto was in 
België ingeschreven.

Het wordt niet betwist dat [de tweede verweerder] als enige aansprakelijk is 
voor het ongeval.

[De eiser] heeft de schade vereffend voor een bedrag van 22.525,97 euro en vordert 
van de twee [verweerders] de terugbetaling van dat bedrag.

Het vonnis van de eerste rechter heeft die vordering slechts ten dele toege-
wezen, in zoverre het, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van het koninklijk 
besluit van 14 december 1992, de vordering tegen [de tweede verweerder] heeft 
verworpen op grond dat hij niet de verzekeringnemer is, en de vordering tegen 
[de eerste verweerder] voor de helft heeft toegewezen op grond van artikel 24 van 
voornoemd koninklijk besluit.

[De eiser] heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld in zoverre hij over-
weegt dat hij tegen de [verweerders] geen regresvordering instelt, maar recht-
streeks in de rechten van de benadeelde partij is getreden.

De rechtbank kan die redenering niet volgen.

Blijkens de overgelegde stukken werd voor de auto een verzekeringspolis 
gesloten bij de vennootschap Winterthur maar werden de verzekeringspremies 
niet betaald.

De dekking [van de eiser] berust op het feit dat het ongeval in Duitsland is 
gebeurd maar dat de auto in België is ingeschreven.

Bijgevolg treedt [de eiser] in dat geval, overeenkomstig artikel 2, § 2, van de 
wet van 21 november 1989, op als een verzekeringsonderneming met alle rechten 
en plichten die een dergelijke onderneming heeft bij de afwikkeling van een scha-
degeval.

In die omstandigheden treedt [de eiser] niet in de rechten van de benadeelde 
partij, maar oefent hij ten aanzien van de [verweerders] een regresvordering uit 
waarvan de omvang wordt omschreven in de wettelijke bepalingen.

De eerste rechter heeft bijgevolg de oorspronkelijke vordering tegen [de tweede 
verweerder] terecht niet-gegrond verklaard, in zoverre de regresvordering slechts 
tegen de verzekeringnemer kan worden ingesteld en [de tweede verweerder] niet 
geacht kan worden die hoedanigheid te hebben.

Aangezien artikel 24 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 toepas-
selijk is, heeft de eerste rechter, eveneens terecht, beslist dat de vordering tegen 
[de eerste verweerder] slechts tot beloop van de helft van het gevorderde bedrag 
gegrond is.”

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 2, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen worden motor-
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rijtuigen die gewoonlijk in het buitenland zijn gestald, ook tot het verkeer in 
België toegelaten, mits een Bureau, daartoe erkend of opgericht op grond van de 
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen zelf 
tegenover de benadeelden de verplichtingen op zich neemt de schade, door de 
motorrijtuigen in België toegebracht, overeenkomstig de bepalingen van die wet 
te vergoeden. Voor de toepassing van die wet wordt dat Bureau met een verzeke-
raar gelijkgesteld. 

Artikel 19bis-1 van die wet bepaalt dat de Koning, onder de voorwaarden die 
Hij bepaalt, een nationaal verzekeringsbureau, hierna het Belgisch Bureau 
genoemd, machtigt met als opdracht overeenkomstig de wetgeving betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de schade 
te vergoeden, in België veroorzaakt door motorrijtuigen die gewoonlijk in het 
buitenland gestald zijn.

Die bepalingen strekken ertoe te garanderen dat de getroffen persoon vergoed 
zal worden voor de schade die in België veroorzaakt is door motorrijtuigen die 
gewoonlijk in het buitenland gestald zijn.

De gelijkstelling van het Belgisch Bureau met een verzekeraar impliceert dat 
de benadeelde gerechtigd is de bepalingen van de wet aan te voeren tegen het 
Belgisch Bureau, net alsof het Belgische Bureau een verzekeraar was in de zin 
van die wet. Zo ook kan het Belgisch Bureau de bepalingen van die wet aanvoeren 
tegen de benadeelde, net alsof het een verzekeraar was in de zin van die wet.

Enerzijds stelt artikel 2, § 2, van de wet van 21 november 1989 het Belgisch 
Bureau slechts gelijk met een verzekeraar in het geval waar een vreemd voertuig 
een ongeval in België heeft veroorzaakt en wanneer het Bureau dus, ten aanzien 
van de benadeelden, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 november 
1989, schade dient te vergoeden die in België veroorzaakt is door motorrijtuigen 
die gewoonlijk in het buitenland gestald zijn.

Anderzijds geldt de gelijkstelling met een verzekeraar slechts voor de bena-
deelden en impliceert zij niet dat het Belgisch Bureau ten aanzien van de aanspra-
kelijke personen beschouwd moet worden als de verzekeraar van het voertuig dat 
de schade heeft veroorzaakt.

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende 
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen moeten de overeenkomsten betreffende de verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen beantwoorden aan de bepalingen 
van de bij dat besluit gevoegde modelovereenkomst. Krachtens artikel 1 van de 
modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december betref-
fende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen dekt de maatschappij, met die overeenkomst, overeen-
komstig de wet van 21 november 1989 en onder de hiernavolgende voorwaarden, de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door 
het omschreven rijtuig in België veroorzaakt schadegeval. Uit die bepalingen 
volgt dat de modelovereenkomst, met inbegrip van de artikelen 24 en 25, die 
betrekking hebben op het verhaal van de verzekeringsmaatschappijen waarmee 
de overeenkomst gesloten is, niet geldt wanneer er geen verzekering is.

In deze zaak blijkt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis dat een 
ongeval werd veroorzaakt in Duitsland door een voertuig dat gewoonlijk in 
België is gestald.

Bovendien werd niet door de partijen betwist dat het voertuig niet verzekerd 
was en dat, meer bepaald, geen enkele verzekeringsovereenkomst was gesloten 
tussen [de eiser] en de verweerders, zodat de modelovereenkomst voor de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen niet geldt in de 
verhouding tussen [de eiser] en de verweerders. 
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Het bestreden vonnis, dat beslist dat [de eiser], die de schade heeft vergoed, 
beschouwd moet worden als de verzekeraar van het Belgische voertuig dat de 
schade in het buitenland heeft veroorzaakt en dat [hij] slechts binnen de perken 
van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst verhaal tegen de aansprake-
lijke personen kan instellen, schendt de artikelen 2, § 2, en 19bis-1 van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betref-
fende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en de artikelen 1, 24 en 25 van de bij dat koninklijk besluit 
gevoegde modelovereenkomst.

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Volgens artikel 2, § 2, tweede lid, WAM 1989 wordt, voor de toepas-
sing van die wet, het Bureau dat erkend of opgericht is om de schade te 
vergoeden die in België is toegebracht door motorrijtuigen die gewoon-
lijk in het buitenland zijn gestald, gelijkgesteld met een verzekeraar.

Die bepaling vormt de omzetting van artikel 2, tweede lid van de 
richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende de verzeke-
ring tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan 
het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en op de controle 
op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, krachtens hetwelk elk 
communautair motorrijtuig dat zich op het grondgebied van de Gemeen-
schap in het verkeer bevindt, ondersteld wordt verzekerd te zijn en voor 
elk motorrijtuig waarvoor de richtlijn van toepassing is, het nationaal 
bureau van de Lidstaat waar het ongeval zich heeft voorgedaan, de afwik-
keling waarborgt van de ongevallen die gedekt moeten worden door de 
verplichte verzekering van dat land, binnen de perken en onder de voor-
waarden van zijn eigen nationale wetgeving, ongeacht of de bestuurder 
al dan niet door een verzekering gedekt is.

Daaruit volgt dat de gelijkstelling van het Belgisch Bureau met een 
verzekeraar slechts kan worden aangevoerd door wie op het Belgisch 
grondgebied door een ongeval getroffen is dat veroorzaakt is door het 
verkeer van een voertuig dat gewoonlijk in het buitenland is gestald en 
niet van toepassing is op het verhaal van dat bureau tot teruggave van 
de betalingen die het heeft gedaan ten voordele van wie in een andere 
Staat door een ongeval is getroffen dat veroorzaakt is door een voertuig 
dat gewoonlijk op het Belgische grondgebied is gestald.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser de terugbetaling vordert 
van de bedragen die hij heeft moeten betalen aan de slachtoffers van 
een verkeersongeval op het Duitse grondgebied dat veroorzaakt is door 
het voertuig van de eerste verweerder, dat gewoonlijk op het Belgi-
sche grondgebied was gestald en op het ogenblik van het ongeval werd 
bestuurd door de tweede verweerder. 
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Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de eiser, voor de uitoefening 
van een dergelijk verhaal “in dat geval gelijkgesteld wordt met een 
verzekeringsonderneming met alle rechten en plichten die een derge-
lijke onderneming heeft bij de afwikkeling van een schadegeval”, dat 
die rechtsvordering niet gegrond is voor zover zij gericht is tegen de 
tweede verweerder op grond dat zij “slechts tegen de verzekeringnemer 
kan worden ingesteld”, welke hoedanigheid die verweerder niet heeft, 
en dat krachtens artikel 24 van het koninklijk besluit betreffende de 
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen “slechts tot beloop van de helft van het gevor-
derde bedrag gegrond is”, schendt artikel 2, § 2, tweede lid, van de wet 
van 21 november 1989.

Het onderdeel is gegrond.
Het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden hoeft 

niet onderzocht te worden.

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

beroep ontvankelijk verklaart en de eerste verweerder veroordeelt tot 
het bedrag van 11.262,98 euro.

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

25 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 258

1o kamer — 25 april 2013
(C.12.0114.F)

VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — oNverDeeLD GoeD. –BraNDver-
zekerING. — IN eIGeN Naam GeSLoTeN Door eeN meDe-eIGeNaar. — voorWerP 
vaN De DekkING.

De brandverzekering die een medeeigenaar van een onverdeeld goed in 
eigen naam heeft gesloten, dekt slechts zijn aandeel in de eigendom en 
strekt niet ten voordele van de overige medeeigenaars, tenzij uit de verze
kering blijkt dat de verzekeringnemer voor hun rekening heeft gehandeld. 
(Art. 1165 BW ; Artt. 1, B, a), en 39, eerste lid, Wet Landverzekerings-
overeenkomst)

(feDeraLe verzekerING CoöPeraTIeve veNNooTSCHaP voor verzeke-
rING TeGeN oNGevaLLeN, BraND, BUrGerLIJke aaNSPrakeLIJkHeID eN 

DIverSe rISICo’S C.v.B.a. T. f.)
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arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 22 november 2011.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, B, a), 1o, C, 1o, G, 1o, I, 22, eerste lid, en 39 van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ;

— de artikelen 577-2, § 5 en 6, 1121, 1165, 1319, 1320, 1322 en 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerder van 120.500 
euro, te vermeerderen met de vergoedende interest tegen de wettelijke rentevoet 
vanaf 3 september 2009 tot op de dag waarop het gewezen is en met moratoire 
interest tot de algehele betaling, en zegt dat zij alle schade moet dekken die het 
gebouw aan de rue de Bomerée 23/A in Mont-sur-Marchienne heeft geleden ten 
gevolge van de brand die er ontstaan is op 21 november 2004 ; het grondt die beslis-
sing op alle redenen ervan die geacht worden integraal te zijn weergegeven en, 
inzonderheid, op de onderstaande redenen :

 “8. Berekening van de schade ten gevolge van de brand 
8.1. De verzekeraar houdt staande dat de verzekerde krachtens artikel 39 van de 

wet van 25 juni 1992 slechts recht heeft op de helft van de contractuele prestatie, 
zijnde tot beloop van zijn eigen recht in het geteisterde pand ; 

In deze zaak wordt niet betwist dat [de verweerder] in onverdeeldheid is 
gebleven met zijn ex-echtgenote en dat de vereffenings- en verdelingsverrich-
tingen thans nog niet zijn beëindigd ; 

De betrokkenen vallen dus, na de overschrijving van hun echtscheiding, onder 
toepassing van het gewone stelsel van mede-eigendom ; 

Luidens artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek echter, dat de verhoudingen 
tussen onverdeelde mede-eigenaars regelt, geeft – bij ontstentenis van overeen-
komsten en van bijzondere bepalingen – wat hier het geval is, de eigendom van 
een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, elke mede-eige-
naar recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeen-
komstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten 
verenigbaar is, maar niet om erover te beschikken, terwijl elkeen wel daden van 
voorlopig beheer en daden tot behoud van het goed kan verrichten ;

De omstandigheid dat [de verweerder] de verzekeringsovereenkomst ‘Brand 
Multirisk 2003 Woning’ heeft gesloten, is voor hem een daad van voorlopig beheer 
van een onverdeeld goed, en een rechtshandeling die in feite snel oordeelkundig 
bleek te zijn ;

Wanneer [de verweerder] thans de gehele verzekeringsprestatie vordert, hoewel 
de stukken van het dossier van de verzekeraar aantonen dat aan laatstgenoemde 
werd meegedeeld dat de andere onverdeelde mede-eigenaar ook belang had in de 
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zaak (zie brief van meester Ducarme van 17 januari 2005), handelt hij nog steeds 
onder de toepassing van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek ; 

In zoverre bestaat er geen grond om de bedragen die hierna zullen worden 
toegekend, tot de helft te reduceren.”

Grieven

Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, wordt in de zin van die wet, begrepen onder :

 “B. Verzekerde : a) bij schadeverzekering : degene die door de verzekering is 
gedekt tegen vermogensschade ; […] C. Begunstigde : degene in wiens voordeel 
verzekeringsprestaties bedongen zijn […] G. Schadeverzekering : verzekering 
waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk is van een onzeker voorval dat 
schade veroorzaakt aan iemands vermogen ; […] I. Verzekering tot vergoeding 
van schade : verzekering waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt de prestatie 
te leveren die nodig is om de schade die de verzekerde geleden heeft of waarvoor 
hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden”.

Artikel 39, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 luidt als volgt : “De prestatie 
die de verzekeraar verschuldigd is, mag de door de verzekerde geleden schade niet 
te boven gaan”.

Tot slot brengen, krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, “over-
eenkomsten (...) alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen ; zij 
brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het 
geval voorzien bij artikel 1121”.

Uit die artikelen, volgt dat, bij ontstentenis van andersluidende bepalingen 
in een brandverzekeringsovereenkomst, zoals die welke werd gesloten tussen de 
eiseres en de verweerder, enkel de verzekerde door de verzekering gedekt wordt 
voor zijn vermogensverliezen en enkel de personen ten voordele van wie de verze-
keringsprestaties bedongen zijn, erop aanspraak kunnen maken.

Tevens volgt daaruit dat de verzekeringsprestaties beperkt zijn tot het herstel 
van een schade die de verzekerde zelf heeft geleden.

Aldus is de verzekering die wordt gesloten door de verzekerde die mede-eige-
naar is van het verzekerde goed, met toepassing van die beginselen slechts geldig 
voor zijn aandeel in de mede-eigendom.

Dat geldt niet indien uit de verzekeringsovereenkomst blijkt dat de verzeke-
ringnemer gehandeld heeft “voor rekening” van de overige mede-eigenaars.

Het arrest stelt echter niet vast dat de verweerder gehandeld heeft “voor 
rekening” van zijn ex-echtgenote, onverdeelde mede-eigenares van het geteis-
terde gebouw. Het stelt evenmin het bestaan vast van een lastgeving waardoor 
de verweerder gerechtigd zou zijn overeenkomsten te sluiten in naam van zijn 
ex-echtgenote, noch het bestaan van enige oorzaak van beding ten behoeve van 
derden.

Artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft het contract van lastge-
ving als “een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om 
iets voor de lastgever en in zijn naam te doen. Het contract komt slechts tot 
stand door de aanneming van de lasthebber”. 

In deze zaak toont het arrest geenszins het bestaan van een lastgeving aan en, 
bijgevolg, stelt het geenszins vast dat de verweerder een opdracht van lasthebber 
zou hebben aanvaard.

Artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek bevat het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende de geldigheid van het beding ten behoeve van derden. Artikel 22, 
eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 is daarvan een toepassing en luidt als 
volgt : “partijen kunnen te allen tijde overeenkomen dat een derde, onder de 
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voorwaarden welke zij bepalen, aanspraak kan hebben op de door de verzekering 
geboden voordelen”. 

Het arrest stelt evenmin vast dat de verzekeringsovereenkomst tussen de 
eiseres en de verweerder een beding ten behoeve van derden bevat. Uit de vast-
stellingen blijkt evenmin dat een bijzondere wetsbepaling een rechtstreeks recht 
ten behoeve van een derde heeft doen ontstaan. 

Het staat bovendien vast dat een beding ten behoeve van derden niet wordt 
vermoed en slechts voor strikte uitlegging vatbaar is.

Daaruit volgt dat enkel de schade die de verweerder daadwerkelijk door de 
brand heeft geleden, gedekt moet worden door de verzekeringsprestaties. De 
verweerder is immers mede-eigenaar van het geteisterde gebouw, zodat de eiseres 
slechts zijn aandeel in het belang dient te dekken, zijnde de helft van de schade 
ten gevolge van de brand in zijn eigendomsaandeel.

Het arrest dat beslist dat de eiseres de verweerder dient te vergoeden voor de 
gehele brandschade, veroordeelt dus in werkelijkheid de eiseres om ook de schade 
van verweerders ex-echtgenote te dekken en breidt bijgevolg het voordeel van de 
dekking van de eiseres uit naar een derde en schendt aldus artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat beslist dat de eiseres de volledige brandschade dient te vergoeden, 
terwijl het vaststelt dat de verweerder een onverdeelde mede-eigenaar was, en 
geen gewag maakt van het bestaan van een lastgeving of van enige oorzaak van 
beding ten behoeve van derden, schendt tevens de artikelen 1, B, a), 1, C, 1, G, 1, 
I, 22, eerste lid, en 39 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, alsook de artikelen 1121 en 1984 van het Burgerlijk Wetboek. 

Evenzo miskent het arrest de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst 
doordat het verweerders ex-echtgenote impliciet de status van mede-verzekerde, 
mede-begunstigde, ja zelfs lastgever, verleent. De verzekeringsovereenkomst 
geeft echter een beperkende omschrijving van wie de hoedanigheid van verze-
kerde en begunstigde heeft, namelijk de verweerder en hij alleen. 

Zodoende doet het arrest de verzekeringsovereenkomst liegen, krachtens 
welke de prestaties beperkt zijn tot de schade aan het eigen vermogen van de 
verweerder. Het geeft er dus een uitlegging aan die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan.

Het arrest miskent dus de bewijskracht van de tussen de partijen gesloten 
verzekeringsovereenkomst en schendt de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat zijn beslissing om de krachtens de verzekeringsovereenkomst 
toegekende bedragen niet tot op de helft terug te brengen, grondt op de para-
grafen 5 en 6 van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordt voorts 
die beslissing niet naar recht. 

Die paragrafen luiden als volgt :

 “§ 5. De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeen-
schappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het 
recht van zijn deelgenoten verenigbaar is.

Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig 
verrichten.

§ 6. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig 
te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars geschieden. Evenwel kan een 
der mede-eigenaars de overige noodzaken deel te nemen aan daden van beheer 
waarvan de rechter de noodzakelijkheid erkent.”

Hoewel het sluiten van een verzekeringsovereenkomst voor de verweerder een 
daad van voorlopig beheer van het onverdeelde goed is en, de verweerder daartoe 
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niet de instemming van de onverdeelde mede-eigenaar behoefde, volgt daaruit 
echter niet dat de verzekeringsovereenkomst ten voordele van alle onverdeelde 
mede-eigenaars werd gesloten.

De toestand van onverdeeldheid staat de verweerder slechts toe om zonder 
toestemming van zijn onverdeelde mede-eigenaar daden tot behoud van het goed 
te verrichten, maar die daden worden geenszins verricht “voor rekening” van 
laatstgenoemde. Het feit dat de verweerder handelt overeenkomstig de regeling 
van artikel 577-2, § 5 en 6, van het Burgerlijk Wetboek impliceert daarom niet dat 
hij elk van zijn onverdeelde mede-eigenaars verzekert.

De toepassing van die bepaling staat dus niet eraan in de weg dat de verweerder 
slechts tot beloop van zijn eigen schade vergoed mag worden.

Het arrest geeft artikel 577-2, § 5 en 6, van het Burgerlijk Wetboek een bete-
kenis en een draagwijdte die het niet heeft en schendt het bijgevolg.

Ten slotte weigert het arrest de dekking van de eiseres in twee helften te 
verdelen op grond dat “[de verweerder], wanneer [hij] thans de gehele verzeke-
ringsprestatie vordert, hoewel de stukken van het dossier van de verzekeraar 
aantonen dat aan laatstgenoemde werd meegedeeld dat de andere onverdeelde 
mede-eigenaar ook belang had in de zaak (zie brief van meester Ducarme van 
17 januari 2005), […] nog steeds onder de toepassing van artikel 577-2 van het 
Burgerlijk Wetboek [handelt]”.

Die redenen volstaan echter niet om te begrijpen waarom de eiseres veroor-
deeld werd om de verweerder voor de gehele brandschade te vergoeden.

Uit die redenen blijkt immers niet duidelijk dat het hof van beroep geoordeeld 
heeft dat de verweerder gehandeld heeft “voor rekening” van zijn ex-echtgenote, 
de onverdeelde mede-eigenaar, aangezien het slechts wijst op een “belang” dat zij 
in de zaak heeft.

Hieruit volgt dat de motivering van het arrest vaag is en het Hof niet in staat 
stelt de wettigheid ervan te toetsen. Het arrest schendt bijgevolg artikel 149 van 
de Grondwet.

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Enerzijds bepaalt artikel 39, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst dat de prestatie die de verzekeraar verschuldigd is krachtens een 
verzekering tot vergoeding van schade, de door de verzekerde geleden 
schade niet te boven mag gaan.

Anderzijds wordt, krachtens artikel 1, B, a), van dezelfde wet, onder 
verzekerde bij schadeverzekering verstaan de persoon die door de verze-
kering is gedekt tegen vermogensschade.

Luidens artikel 1165 Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten 
alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen ; ze brengen 
aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het 
geval voorzien bij artikel 1121.

Uit die bepalingen volgt dat de brandverzekering die een mede-eige-
naar van een onverdeeld goed in eigen naam heeft gesloten, in de regel 
slechts zijn aandeel in de eigendom dekt en niet strekt ten voordele van 
de overige mede-eigenaars, tenzij uit de verzekering blijkt dat de verze-
keringnemer voor hun rekening heeft gehandeld.
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Het arrest stelt vast dat niet wordt betwist dat “[de verweerder] 
(hierna ‘de verzekerde’) [slechts tot] beloop van de onverdeelde helft 
eigenaar was van het geteisterde gebouw […], alsook van de inboedel, 
waarbij de andere helft behoorde aan zijn uit de echt gescheiden echtge-
note, die niet in de zaak betrokken is” en dat “niet [wordt] betwist dat 
[de verweerder] in onverdeeldheid is gebleven met zijn ex-echtgenote 
en dat de vereffenings- en verdelingsverrichtingen thans nog niet zijn 
beëindigd”.

Het vermeldt dat de verzekeringsovereenkomst uitsluitend door 
verweerder werd gesloten op 21 oktober 2004, dus, volgens de vaststel-
lingen van het beroepen vonnis die het arrest overneemt, na de over-
schrijving van de echtscheiding van de betrokkenen en dat de verzeke-
ringsvragenlijst “geen melding maakt […] van de onverdeeldheid van 
het pand tussen de verzekerde en zijn ex-echtgenote”. 

Het overweegt dat “de betrokkenen […] dus, na de overschrijving van 
hun echtscheiding, onder toepassing van het gewone stelsel van mede-
eigendom [vallen]” dat krachtens artikel 577-2 Burgerlijk Wetboek, 
elke mede-eigenaar “daden van voorlopig beheer en daden tot behoud 
van het goed alleen kan verrichten” en dat “de omstandigheid dat [de 
verweerder] de verzekeringsovereenkomst ‘Brand Multirisk 2003 Woning’ 
heeft gesloten, […] voor hem een daad van voorlopig beheer van een 
onverdeeld goed [is]”. 

Uit die vermeldingen volgt niet dat de verweerder gehandeld heeft 
voor rekening van zijn ex-echtgenote.

Het arrest dat de eiseres veroordeelt om aan de verweerder een vergoe-
ding te betalen tot herstel van de gehele brandschade, breidt het voordeel 
van verzekeringsovereenkomst uit naar een derde bij die overeenkomst, 
kent een vergoeding toe die hoger is dan de schade van de verweerder, 
en schendt bijgevolg de artikelen 1165 Burgerlijk Wetboek, 1, B, a), en 39 
Wet Landverzekeringsovereenkomst.

In zoverre is het middel gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dat het bedrag van 125.000 

euro in hoofdsom, op welk bedrag het de schade vaststelt, niet terug-
brengt tot beloop van verweerders eigen recht op de verzekerde zaak, en 
uitspraak doet over de kosten.

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

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

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

25 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 259

1o kamer — 25 april 2013
(C.12.0394.F)

1o OVEREENKOMST. — eINDe. — HUUrovereeNkomST. — vorDerING ToT 
oNTBINDING vaN De overeeNkomST. — eerDere reGeLmaTIGe BeëINDIGING. — 
GevoLG.

2o HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — eINDe (oPzeGGING. verLeNGING. 
eNz). — vorDerING ToT oNTBINDING vaN De overeeNkomST. — eerDere reGeL-
maTIGe BeëINDIGING. — GevoLG.

1o en 2o Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt, in de regel, niet dat 
de ontbinding van een huurovereenkomst wordt uitgesproken ten nadele 
van de partij die deze overeenkomst heeft beëindigd, ook al was die beëin
diging regelmatig en voorafgaand aan de vordering tot ontbinding  (1). (Art 
1184 BW)

(a. e. a. T. aPoTHeek PHarmaCIe DeWever 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 20 maart 2012.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 3, § 5, van afdeling 2, met als opschrift “Regels betreffende de huur-
overeenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in 
het bijzonder” van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, ingevoegd door artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijzi-
ging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur ;

— de artikelen 1183 en 184 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis spreekt de ontbinding uit van de huurovereenkomst ten 
nadele van de eisers, op grond van alle redenen ervan die geacht worden hieronder 
integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid om de onderstaande redenen :

 “De (verweerster) verwijt de eerste rechter ook dat hij geoordeeld heeft dat (de 
eiser) op 6 februari 2009 de huurovereenkomst rechtsgeldig heeft beëindigd zonder 
vergoeding noch opzegging en bijgevolg sinds januari 2009 geen huur meer dient 
te betalen.

  (1)  Zie Cass. 31 jan. 1991, AR 8843, AC 1991, nr. 289 ; Cass. 14 april 1994, AR C.93.0161.F, 
AC 1994, nr. 179.
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De (eisers) voeren aan dat (de eiser) op 1 december 2008 de huurovereenkomst 
heeft beëindigd, dat hij die beëindiging heeft bevestigd op 6 februari 2009 en dat 
hij de verhuurder in contact heeft gebracht met zijn broer die zich op 1 januari 
2009 in de flat heeft geïnstalleerd, met instemming van de (verweerster).

Uit de overgelegde stukken blijkt echter niet dat er vóór 6 februari 2009 een 
opzegging aan de verhuurder zou zijn gestuurd ; die datum zal bijgevolg in aanmer-
king worden genomen en op die datum was het goed al in gebruik genomen door 
(eisers) broer.

Wanneer het om de huur van een hoofdverblijf gaat, kan de verhuurder, zolang 
de registratie niet is gebeurd, te allen tijde, zonder opzegging noch vergoeding de 
huurovereenkomst beëindigen en zijn de verplichte opzeggingstermijn van drie 
maanden en de vergoeding in geval van beëindiging tijdens de eerste drie jaren 
van de huurovereenkomst niet van toepassing. 

Aangezien de huurovereenkomst, althans de algemene voorwaarden ervan, op 
14 februari 2009 werd geregistreerd, kon de huurovereenkomst in beginsel tot op 
dat tijdstip onmiddellijk beëindigd worden, zonder betaling van vergoeding en 
zonder enige verplichte opgave van redenen. Bijgevolg heeft de persoonlijke moti-
vering die (de eiser) ertoe heeft aangezet zijn huur op te zeggen, weinig belang.

De beëindiging van de huurovereenkomst doet voor de huurder echter de 
verplichting ontstaan tot teruggave van het gehuurde goed, die met name verwe-
zenlijkt wordt door de teruggave van de sleutels.

Uit het dossier blijkt echter dat het gehuurde goed werd gebruikt door (eisers) 
broer en (de verweerster) verklaart, zonder te worden tegengesproken, de sleutels 
uiteindelijk door zijn toedoen teruggekregen te hebben op 2 september 2009.

De (eisers) slagen er niet in aan te tonen dat (eisers) broer het goed betrok met 
instemming van (de verweerster) en dit, ongeacht of dit gebeurde naar aanleiding 
van een huuroverdracht of van het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst.

De eenzijdige stukken die zijn neergelegd, namelijk ‘berichten’ die (de eiser) 
eigenhandig zou hebben afgegeven in de apotheek vóór 6 februari 2009 en die met 
name klachten bevatten, alsook de desbetreffende beweringen in de conclusie, 
hebben immers geen enkele wettelijke bewijswaarde.

De briefwisseling van 6 februari 2009 tussen de partijen heeft daarentegen wel 
bewijswaarde.

Daaruit blijkt dat (de verweerster) terstond geantwoord heeft dat zij de huur-
overdracht weigerde. Zij had trouwens met een ingebrekestelling van 23 januari 
2009 reeds klacht neergelegd tegen de bewoning door een derde. Haar standpunt 
is dus ongewijzigd gebleven.

De door de (eisers) subsidiair gevorderde verschijning van de vertegenwoor-
diger van de (verweerster) is volstrekt nutteloos.

Uit het bovenstaande volgt dat het aan (de eiser) te wijten is dat het gehuurde 
goed door zijn broer werd gebruikt en dat de contractuele verplichting om het 
gehuurde goed terug te geven, werd miskend.

Ten overvloede, een huuroverdracht kon hoe dan ook niet worden aanvaard.

Zoals eerder gezegd, was de overdracht van een huurovereenkomst betreffende 
de hoofdverblijfplaats contractueel verboden, behalve bij een voorafgaande en 
geschreven toestemming van de verhuurder.

Huuroverdracht is een overdracht van schuldvordering waarbij de oorspronke-
lijke huurovereenkomst blijft bestaan. Anders dan bij onderverhuring, is er dus 
geen nieuwe huurovereenkomst.

In geval van overdracht door de huurder blijft hij bovendien in beginsel, ten 
aanzien van de verhuurder gehouden tot de verplichtingen uit de huurovereen-
komst, zoals de betaling van huur en de teruggave van het goed. Daarentegen 

ARREST-2013-04.indb   1007 14/02/14   16:40



1008 ARRESTEN VAN CASSATIE 25.4.13 - N° 259

mag de overdragende huurder zijn huur niet meer opzeggen (behoudens anders-
luidende overeenkomst), in tegenstelling met hetgeen (de eiser) heeft gedaan. De 
overdragende huurder heeft immers […] de rechten overgedragen die de huurover-
eenkomst hem verleende.

Het feit dat een derde het goed betrekt, de daaruit voortvloeiende wanuitvoe-
ring van de verbintenis tot teruggave van het gehuurde goed en de niet-betaling 
van de huur van december 2008 en van januari 2009 en nadien tot september 2009, 
verantwoordt de ontbinding van de huurovereenkomst ten nadele (van de eisers).

(…) Uit het bovenstaande volgt dat geen enkele vergoeding wegens voortijdige 
beëindiging van de huurovereenkomst verschuldigd is. Daarentegen is een ontbin-
dingsvergoeding wel degelijk, verantwoord alsook de betaling van een vergoeding 
voor het gebruik van het gehuurde goed tijdens de periode na de beëindiging tot 
aan de daadwerkelijke teruggave van het goed”.

Grieven

1. Een negenjarige huurovereenkomst betreffende de hoofdverblijfplaats kan te 
allen tijde door de huurder worden beëindigd met een opzegging van drie maanden. 
Bovendien zal de huurder een vergoeding moeten betalen als de huur tijdens de 
eerst driejarige periode wordt beëindigd. Die vergoeding bedraagt drie maanden, 
twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst beëindigd 
wordt in het eerste, het tweede of het derde jaar (artikel 3, § 5, eerste en tweede 
lid, van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, ingevoegd door artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijzi-
ging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur).

De zonet vermelde regel geldt echter niet wanneer de huurovereenkomst niet is 
geregistreerd. De huurder kan dan te allen tijde de huurovereenkomst beëindigen 
zonder vergoeding en zonder inachtneming van de opzeggingstermijn van drie 
maanden (artikel 3, § 5, derde lid, van afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Opzegging is een eenzijdige handeling en hoeft niet door de wederpartij te 
worden aanvaard om uitwerking te hebben. De opzegging is voldoende om de 
huurovereenkomst te beëindigen en zij hoeft niet door de rechter te worden 
bevestigd.

Ofschoon verscheidene data werden vermeld voor de rechtsgeldige kennisgeving 
van de opzegging door de eisers aan de verweerster, neemt het bestreden vonnis 
uiteindelijk die van 6 februari 2009 in aanmerking. Het bestreden vonnis vermeldt 
aldus : “uit de overgelegde stukken blijkt echter niet dat er vóór 6 februari 2009 
een opzegging aan de verhuurder zou zijn gestuurd ; die datum zal bijgevolg in 
aanmerking worden genomen”.

Verderop vermeldt het bestreden vonnis dat de algemene voorwaarden van de 
huurovereenkomst op 14 februari 2009 werden geregistreerd, zodat de onmiddel-
lijke beëindiging van de huurovereenkomst, zonder opgave van redenen en zonder 
vergoeding, in beginsel, tot die datum mogelijk was.

2. Bij de afloop van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde 
goed aan de verhuurder terug te geven. Die teruggave wordt meestal verwezen-
lijkt wordt door de teruggave van de sleutels.

Ingeval de huurder in het goed zou blijven na de beëindiging van de overeen-
komst zou dit echter niet tot gevolg hebben dat genoemde overeenkomst wordt 
hernieuwd of verlengd, of dat er een nieuwe ontstaat. In dat geval zou de huurder 
dan het goed betrekken zonder titel noch recht, wat de toekenning van een woon-
vergoeding aan de verhuurder zou verantwoorden. 

3. Gerechtelijke ontbinding is een andere manier om de huurovereenkomst te 
beëindigen. Zij verschilt hierdoor van de eenzijdige beëindiging dat zij een straf 
uitmaakt voor een schuldige wanuitvoering. Zij moet trouwens in rechte worden 
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gevorderd en zij heeft, in beginsel, terugwerkende kracht (artikel 1183 en 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek).

4. In deze zaak stelt het bestreden vonnis dat de opzegging rechtsgeldig ter 
kennis is gebracht op 6 februari 2009 maar dat het goed pas op 2 september 2009 
werd teruggegeven.

Het bestreden vonnis spreekt de ontbinding van de huurovereenkomst ten 
nadele van de eisers uit en veroordeelt hen tot betaling van 5.476,96 euro als 
achterstallige huur en als woonvergoeding en tevens tot betaling van 1.591,68 
euro als ontbindingsvergoeding.

Nochtans kon geen enkele ontbinding worden uitgesproken daar de huurover-
eenkomst door de huurders rechtsgeldig werd beëindigd op 6 februari 2009.

Het bestreden vonnis verantwoordt de ontbinding als volgt :
 “Het feit dat een derde het goed betrekt, de daaruit voortvloeiende wanuitvoe-

ring van de verbintenis tot teruggave van het gehuurde goed en de niet-betaling 
van de huur van december 2008 en van januari 2009 en nadien tot september 2009, 
verantwoordt de ontbinding van de huurovereenkomst ten nadele (van de eisers)”.

Uit die redenen volgt dat de appelrechters zelf vastgesteld en erkend hebben 
dat de huurovereenkomst in werkelijkheid al ontbonden was, aangezien de 
miskenning van de verplichting het gehuurde goed terug te geven als argument 
in aanmerking wordt genomen om de ontbinding uit te spreken.

Er kan echter pas bij de beëindiging van de huurovereenkomst sprake zijn van 
teruggave van het gehuurde goed, en a fortiori van miskenning van die verplich-
ting. Die vermeende miskenning is dus geen reden om de overeenkomst te beëin-
digen, aangezien zij veronderstelt dat de overeenkomst al beëindigd is.

Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het bestreden vonnis de ontbin-
ding van de huurovereenkomst niet kon uitspreken daar zij reeds rechtsgeldig 
was beëindigd en die beëindiging door de appelrechters zelf werd erkend.

Het bestreden vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst 
uitspreekt, schendt de in het middel vermelde bepalingen.

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Artikel 1184 Burgerlijk Wetboek verbiedt, in de regel, niet dat de 
ontbinding van een overeenkomst wordt uitgesproken ten nadele van de 
partij die deze overeenkomst heeft beëindigd, ook al was die beëindiging 
regelmatig en voorafgaand aan de vordering tot ontbinding.

Het middel dat in zijn geheel op een tegengestelde bewering berust, 
faalt naar recht.

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

25 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

ARREST-2013-04.indb   1009 14/02/14   16:40



1010 ARRESTEN VAN CASSATIE 26.4.13 - N° 260

N° 260

1o kamer — 26 april 2013 
(A.R. C. 12.0286.N)

1o BeWIJS. — BUrGerLIJke zakeN. — vermoeDeNS. — zakeN. — GeBrek 
vaN De zaak. — aaNSPrakeLIJkHeID vaN De BeWaarDer. — WeerLeGGING 
vermoeDeN vaN foUT. — voorWaarDe.

2o aaNSPrakeLIJkHeID BUITeN overeeNkomST. — DaaD. — foUT. — 
GeBrek vaN De zaak. — aaNSPrakeLIJkHeID vaN De BeWaarDer. — WeerLeG-
GING vermoeDeN vaN foUT. — voorWaarDe.

3o aaNSPrakeLIJkHeID BUITeN overeeNkomST. — oorzaak. — 
BeGrIP. BeoorDeLING Door De reCHTer. — GeBrek vaN De zaak. — aaNSPrake-
LIJkHeID vaN De BeWaarDer. — vrIJSTeLLING. — voorWaarDeN.

4o BeWIJS. — BUrGerLIJke zakeN. — BeWIJSLaST. BeoorDeLINGSvrIJHeID. 
— GeBrek vaN De zaak. — aaNSPrakeLIJkHeID vaN De BeWaarDer. — vrIJSTeL-
LING. — BeoorDeLING Door De reCHTer. — voorWaarDeN.

1o en 2o Het vermoeden van fout dat op de bewaarder van een zaak rust, kan 
alleen worden weerlegd als hij bewijst dat de schade niet aan het gebrek van 
de zaak, maar aan een vreemde oorzaak is te wijten  (1). (Art. 1384, eerste 
lid, BW)

3o en 4o De rechter die het bestaan van het gebrek van de zaak vaststelt kan 
de bewaarder alleen dan van elke aansprakelijkheid ontslaan, wanneer hij 
aanneemt dat de schade ook zonder het gebrek waarmee de zaak is behept, 
zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft voorgedaan ; de afwezigheid van oorza
kelijk verband tussen het gebrek en de schade kan niet uitsluitend worden 
afgeleid uit de al dan niet foutieve handelwijze van de bewaarder van de 
zaak, noch uit het feit dat het slachtoffer zelf een fout in oorzakelijk verband 
met de schade heeft begaan  (2). (Art. 1384, eerste lid, BW)

(v. e.a. T. axa BeLGIUm N.v. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 17 oktober 2011.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

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

  (1)  Cass. 26 sept. 2002, AR C. 00.0648.F, AC 2002, nr. 486.
  (2)  Cass. 30 sept. 2004, AR C. 03.0376.F, AC 2004, nr. 444.
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III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling 

Tweede middel

Eerste onderdeel

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

Grond

3. Het vermoeden van fout dat op de bewaarder van een zaak rust, kan 
alleen worden weerlegd als hij bewijst dat de schade niet aan het gebrek 
van de zaak, maar aan een vreemde oorzaak is te wijten.

De rechter die het bestaan van het gebrek van de zaak vaststelt kan 
de bewaarder alleen dan van elke aansprakelijkheid ontslaan, wanneer 
hij aanneemt dat de schade ook zonder het gebrek waarmee de zaak is 
behept, zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft voorgedaan. De afwezig-
heid van oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade kan niet 
uitsluitend worden afgeleid uit de al dan niet foutieve handelswijze van 
de bewaarder van de zaak, noch uit het feit dat het slachtoffer zelf een 
fout in oorzakelijk verband met de schade heeft begaan.

4. De appelrechters stellen vast dat :
— de tweede verweerder, na het uitvallen van de motor en de verlich-

ting van zijn voertuig, nog in staat bleek zijn voertuig naar de rechter 
rijstrook te sturen en het aldaar te laten uitbollen ;

— het defect van het voertuig nog gevolgd is door een menselijk 
handelen, namelijk de keuze die de tweede verweerder nog kon maken 
om zijn wagen naar het rechterrijvak te sturen, aldaar te laten uitbollen 
en tot stilstand te komen ;

— uit de strafrechtelijke vrijspraak van de tweede verweerder blijkt 
dat hij heeft gehandeld als een normaal voorzichtig bestuurder ;

— de vrachtwagenbestuurder een onaangepaste snelheid voerde en 
onoplettend was voor hetgeen zich op de rijbaan afspeelde.

5. De appelrechters die oordelen dat het oorzakelijk verband tussen 
het gebrek van het voertuig en het ongeval wordt doorbroken door de 
wijze waarop de tweede verweerder heeft gereageerd en door de eigen 
fout van het slachtoffer, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

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

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.
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Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, 
rechtszitting houdend in hoger beroep.

26 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en 
de heer Wouters.

N° 261

1o kamer — 26 april 2013 
(C.12.0338.N)

verzekerING. — W.a.m.-verzekerING. — BeSTUreN vaN eeN aaN DerDeN 
ToeBeHoreND moTorrIJTUIG. — ToevaLLIG BeSTUreN. — BeGrIP. 

Het vooraf gepland besturen van een aan derden toebehorend motorrijtuig 
maakt in de regel geen toevallig besturen uit zoals bedoeld in artikel 4 van 
de modelovereenkomst ; de omstandigheid dat de verzekeringnemer een aan 
derden toebehorend motorrijtuig niet frequent bestuurt, houdt niet noodza
kelijk in dat hij dit motorrijtuig toevallig zou besturen  (1). (Art. 1, eerste 
lid, KB 14 dec. 1992 ; Art. 4, 1o, b, Modelovereenkomst)

(GemeeNSCHaPPeLIJk moTorWaarBorGfoNDS,  
oNDerLINGe verzekerINGSvereNIGING, T. H. e.a.)

Conclusie van advocaatgeneraal Van Ingelgem :

I. SITUerING

1. Eerste verweerder werd ernstig gewond toen hij tijdens een carnaval-
stoet tussen de trekker van een praalwagen en die praalwagen terecht 
kwam. Tweede verweerster betwistte op grond van artikel 29bis van de 
WAM-wet gehouden te zijn tot dekking van het schadegeval. 

Eiser werd op grond van artikel 19bis-11, § 1, 8o van de WAM-wet tot 
betaling veroordeeld.

2. Tegen deze beslissing voert eiser een enig middel tot cassatie aan 
dat het bestreden vonnis verwijt op grond van de feitelijke omstandig-
heden niet wettig te hebben beslist dat de bestuurder van de trekker 
geen “toevallig” bestuurder was in de zin van artikel 4, 1o, b van de 
Modelovereenkomst (gevoegd als bijlage bij het KB van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen). 

II. BeSPrekING vaN HeT mIDDeL

1. Luidens artikel 4, 1o van de Modelovereenkomst strekt de dekking 
van de WAM-verzekering zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling 
vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzeke-

  (1)  Zie concl. O.M.
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ringnemer alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij 
hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorvoertuig te besturen 
hebben bereikt, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrech-
telijk aansprakelijke voor de bestuurder (…), b) van een aan derden 
toebehorend motorrijtuig dat zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl 
het omschreven rijtuig in gebruik is. 

2. Artikel 4, 1o, b van de Modelovereenkomst geeft zelf evenwel geen 
omschrijving van wat onder “toevallig” besturen moet worden verstaan.

3. In zijn gewone betekenis  (1) staat “toevallig” voor “niet bedoeld, bij 
toeval optredende, syn. onvoorzien”, en wijst het woord “toeval” volgens 
dezelfde bron op een “gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet voor-
zien of gewild, niet te berekenen is geweest”. Het toevallig besturen 
van een voertuig zou aldus, volgens het gewone taalgebruik, kunnen 
begrepen worden als het niet bedoeld, niet vooraf te voorzien besturen 
van dat voertuig.

4. Uit het arrest van uw Hof van 18 januari 1994  (2) blijkt dat, opdat er 
sprake zou zijn van het toevallig besturen van een aan een derde toebe-
horend voertuig, niet vereist is dat dit besturen een toevallig feit of 
gebeurtenis als grondslag heeft.

5. Of een voertuig toevallig wordt bestuurd, betreft weliswaar een 
feitenkwestie waarover de rechter soeverein oordeelt, maar dat neemt 
m.i. niet weg dat aan de in artikel 4, 1o van de Modelovereenkomst 
bepaalde dekkingsuitbreiding de bedoeling ten grondslag ligt om tege-
moet te komen aan situaties waarin de bestuurder in de onmogelijk-
heid kan verkeren om na te gaan of het aan een ander toebehorend 
motorrijtuig al dan niet verzekerd is  (3). De uitbreiding van de dekking 
beschermt in dergelijke situaties de bestuurder tegen een mogelijk 
geval van niet-verzekering, zoals bijvoorbeeld n.a.v. het besturen van 
een aan een ander toebehorend motorrijtuig, omdat deze persoon zich 
ingevolge ziekte, vermoeidheid of alcoholinname in de onmogelijkheid 
bevindt om zelf achter het stuur te gaan zitten, waarbij van de hulpvaar-
dige bestuurder niet kan worden verwacht dat hij eerst nagaat of het 
voertuig wel verzekerd is.

6. Het toevallig besturen dient eveneens geplaatst te worden tegen-
over het gewoonlijk of gebruikelijk besturen van een voertuig, hetgeen 
verband houdt met de frequentie waarmee dit voertuig wordt bestuurd  (4). 
Dit heeft te maken met de Franse versie van artikel 4 waarin er sprake 
is van “un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occa-
sionnellement  (5)”. Het al dan niet veelvuldig gebruik van een motor-
rijtuig lijkt dan ook van belang bij de beoordeling van het toevallig 

  (1)  Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Van Dale.
  (2)  Cass. 18 jan. 1994, AR nr. 6613, AC 1994, nr. 30. 
  (3)  Ph. CoLLe, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Intersentia, 

2010, 153, nr. 225 ; G. JoCqUé, “Besturen van een gehuurd voertuig : (g) een toevallig 
besturen ?”, noot onder Antwerpen, 25 mei 2005, T.Verz., Kluwer, 2006, (75), 77.

  (4) G. JoCqUé, o.c., (75), 76 ; Ph. CoLLe, o.c., 153, nr. 225 ; B. DUBUISSoN en V. CaLLe-
WaerT, “Le contrat-type à la croisée des chemins”, in B. DUBUISSoN en P. JaDoUL (eds.), 
Du neuf en assurance R.C. automobile, Bruylant, 2004, 181-182, nr. 20.

  (5)  Bij gelegenheid, af en toe, incidenteel.
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besturen. Wanneer de bestuurder het voertuig regelmatig bestuurt en 
als gebruikelijke bestuurder van dit voertuig moet beschouwd worden, 
kan hij immers niet als een “toevallig” of “occasioneel” bestuurder ervan 
worden aangemerkt  (1).

7. Wanneer men echter rekening houdt met de bedoeling van de reeds 
hoger vermelde dekkingsuitbreiding lijkt de frequentie op zich nochtans 
niet determinerend, in die zin dat een niet frequent of niet regelmatig 
bestuurd voertuig niet noodzakelijk een toevallig bestuurd voertuig is 
en de frequentie in dat verband niet exclusief determinerend is om uit 
te maken of er al dan niet sprake is van een toevallig besturen. Ook 
een afwijking van hetgeen normaal te verwachten is ten aanzien van de 
omstandigheden waarin het voertuig wordt bestuurd, kan wijzen op een 
toevallig besturen van het voertuig  (2), zodat uit dit alles kan volgen dat 
er aldus een situatie voorhanden moet zijn waarin het besturen van een 
voertuig door een derde niet vooraf voorzien of gepland was en dus “bij 
toeval” optrad.

8. De omstandigheden van het geval kunnen dan ook meebrengen dat de 
bestuurder van andermans voertuig geen toevallig bestuurder is, ook al 
bestuurt hij dat voertuig niet frequent. Hierbij kan worden gedacht aan 
het besturen van een gehuurd voertuig. Wanneer dit voertuig slechts één 
of enkele malen wordt gebruikt door de huurder is die weliswaar geen 
frequent of regelmatig bestuurder ervan, maar is hij niettemin geen 
“toevallig” bestuurder wanneer het vooraf voorzien was dat hij een voer-
tuig zou huren om zich daarmee in het verkeer te begeven. In dit laatste 
geval kan de huurder overigens normalerwijze nagaan of het voertuig 
WAM-verzekerd is voor hij zich ermee in het verkeer begeeft, wat anders 
zou zijn wanneer hij t.g.v. een noodsituatie een beroep moet doen op een 
gehuurd voertuig en het besturen ervan dus niet vooraf te voorzien was.

9. In de voorliggende zaak werd het motorrijtuig (een “rupsdumper”, 
zijnde een motorvoertuig dat volgens de verhuurder burgerrechtelijk 
aansprakelijk verzekerd was voor gebruik op een werf of in de onmid-
dellijke omgeving ervan, maar niet bedoeld was voor een eigenlijk 
gebruik op de openbare weg) vooraf gehuurd om er een praalwagen mee 
te trekken in een carnavalstoet. De bestuurder van de “rupsdumper” was 
weliswaar geen regelmatige of frequente bestuurder van het gehuurde 
rijtuig, maar uit het feit dat het weinig waarschijnlijk lijkt dat deze 
als bij toeval bij de aanvang van de carnavalstoet het stuur van de rups-
dumper nam (hij verwijderde immers op voorhand de nummerplaten van 
zijn eigen voertuig om die op het rupsvoertuig aan te brengen), valt m.i. 
wel degelijk af te leiden dat op voorhand overeengekomen was dat hij 
desbetreffend en met die bedoeling als bestuurder zou fungeren.

Waar de ratio legis van de dekkingsuitbreiding voor het toevallig 
bestuurd voertuig, zoals reeds hoger vermeld, beoogt de bestuurder 
te beschermen in situaties waarin van hem redelijkerwijze niet kan 

  (1)  G. JoCqUé, “Grenzen aan de uitbreiding van de dekking door de WAM-verzeke-
raar”, De Verz., Kluwer, 2003, (679), 688.

  (2)  G. JoCqUé, “Besturen van een gehuurd voertuig : (g)een toevallig besturen ?”, 
T.Verz., Kluwer, 2006, (75), 77.
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verwacht worden dat hij nagaat of het voertuig al dan niet verzekerd is, 
kan m.i. uit voormelde feiten worden afgeleid dat het besturen van de 
rupsdumper in deze is gebeurd in omstandigheden die geen afwijking van 
hetgeen normaal te verwachten was inhouden. Dit feitenrelaas sluit m.i. 
derhalve op zich een “toevallig” besturen uit in de mate dat deze gang van 
zaken beantwoordt aan wat kon worden verwacht. Het bestreden vonnis 
diende zodoende niet nog uitdrukkelijk uit te sluiten dat de bestuurder 
het voertuig niet gewoonlijk (niet regelmatig/frequent) bestuurde. Zoals 
hoger gesteld, staat het begrip “toevallig besturen” immers niet enkel in 
verband met de frequentie waarmee het voertuig wordt bestuurd, maar 
ook met een bepaald verwachtingspatroon. Het vooraf gepland besturen 
van een gehuurd voertuig (zelfs maar voor één dag) kan derhalve, wanneer 
niet wordt afgeweken van wat normaal wordt verwacht (hetgeen een 
soevereine beoordeling inhoudt), een toevallig besturen uitsluiten.

10. In die omstandigheden ben ik dan ook van oordeel dat de appelrech-
ters hun beslissing naar recht verantwoorden en dat het middel niet kan 
worden aangenomen.

III. CoNCLUSIe

Verwerping (waardoor alle belang aan de vordering tot bindendverkla-
ring wordt ontnomen).

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 4 januari 2012.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 22 februari 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

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

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

1. Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, bepaalt dat de overeenkomsten 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen moeten beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit besluit 
gevoegde modelovereenkomst.

Krachtens artikel 4, 1o, b, van deze modelovereenkomst, strekt de dekking  
van deze overeenkomst zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling 
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vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzeke-
ringnemer, alsmede van diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij 
hem inwonen en de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen 
bereikt hebben, in hun hoedanigheid van bestuurder of van burgerrech-
telijk aansprakelijke voor de bestuurder van een aan derden toebeho-
rend motorrijtuig, dat zij toevallig zouden besturen, zelfs terwijl het 
omschreven rijtuig in gebruik is.

2. Het vooraf gepland besturen van een aan derden toebehorend motor-
rijtuig maakt in de regel geen toevallig besturen uit zoals bedoeld in 
artikel 4 van de modelovereenkomst.

De omstandigheid dat de verzekeringnemer een aan derden toebeho-
rend motorrijtuig niet frequent bestuurt, houdt niet noodzakelijk in dat 
hij dit motorrijtuig toevallig zou besturen.

3. De appelrechters stellen vast dat :
— de verweerder samen met andere leden van Jeugdhuis ’t Boemelke 

vzw deelnam aan een carnavalstoet en naast een praalwagen liep 
getrokken door een rupsdumper ; 

— deze rupsdumper, bestuurd door R V, door de jeugdvereniging was 
gehuurd om de praalwagen te trekken ; 

— de verweerder tussen de trekker en de aanhangwagen is gevallen en 
daarbij ernstig gewond werd.

Zij oordelen dat :
— het weinig waarschijnlijk lijkt dat R V als bij toeval bij aanvang 

van de carnavalstoet het stuur nam van de rupsdumper, aangezien hij 
op voorhand de nummerplaten van zijn voertuig Landrover Defender 
verwijderde om het op het rupsvoertuig te hangen ; 

— daaruit af te leiden valt dat op voorhand overeengekomen was dat 
R V de rupsdumper zou besturen en dat deze de bedoeling had de rups-
dumper te besturen.

4. Op deze gronden oordelen de appelrechters wettig dat R V niet als 
toevallige bestuurder kan worden beschouwd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vordering tot bindendverklaring

5. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de 
vordering tot bindendverklaring.

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

26 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en 
de heer De Bruyn.
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N° 262

1o kamer — 26 april 2013 
(C.12.0339.N)

1o eIGeNDom. — meDe-eIGeNDom. — oNreCHTmaTIG GeBrUIk vaN De GemeeN-
SCHaPPeLIJke DeLeN Door eeN meDe-eIGeNaar. — reCHT vaN De INDIvIDUeLe 
meDe-eIGeNaar oP eeN vorDerING IN reCHTe DaarTeGeN. — DraaGWIJDTe. — 
GevoLG.

2o vorDerING IN reCHTe. — meDe-eIGeNDom. — oNreCHTmaTIG GeBrUIk 
vaN De GemeeNSCHaPPeLIJke DeLeN Door eeN meDe-eIGeNaar. — reCHT vaN De 
INDIvIDUeLe meDe-eIGeNaar oP eeN vorDerING IN reCHTe DaarTeGeN. — DraaG-
WIJDTe. — GevoLG.

1o en 2o Uit de bepalingen van artikel 5779, § 1, eerste en tweede lid, Burger
lijk Wetboek, zoals te dezen van toepassing, volgt dat de procedurele bevoegd
heid van de vereniging van de medeeigenaars geen afbreuk doet aan het 
recht van een individuele medeeigenaar om een vordering in te stellen tegen 
een andere medeeigenaar die hem door het onrechtmatig gebruik van de 
gemeenschappelijk delen een persoonlijk nadeel berokkent  (1). (Art. 577-9, 
§ 1, eerste en tweede lid, BW)

(CazaerCk eN zooN B.v.B.a. T. B. e.a. )

Conclusie van advocaatgeneraal Van Ingelgem :

I. SITUerING

1. De oorspronkelijke vordering van eiseres om verweerders (onder 
verbeurte van een dwangsom) verbod te horen opleggen hun motorrij-
tuigen (nog langer) te parkeren op het gemeenschappelijk deel van het 
gebouwencomplex werd door het bestreden vonnis als onontvankelijk 
afgewezen.

2. Tegen deze beslissing voert eiseres een enig middel tot cassatie aan 
waarin zij zich beroept op een schending van de artikelen 17 en 18 Gerech-
telijk Wetboek (betreffende de hoedanigheid en het belang van eiseres) 
in combinatie met de als geschonden opgeworpen artikelen inzake 
mede-eigendom.

II. BeSPrekING vaN HeT mIDDeL

1. Deze aangelegenheid betreft de problematiek van het recht van 
een individuele mede-eigenaar om binnen het raam van de procedurele 
bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars een vordering in te 
stellen tegen een andere mede-eigenaar.

2. Luidens art. 577-9, § 1, BW is de vereniging van mede-eigenaars 
bevoegd om, als eiser en als verweerder, in rechte op te treden, en over-
eenkomstig art. 577-8, § 4, 6o BW is de syndicus ermee belast de vereni-
ging van mede-eigenaars in rechte te vertegenwoordigen, welke ook de 

  (1)  Zie concl. O.M.
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bevoegdheden zijn die hem toebedeeld zijn in het reglement van mede-
eigendom  (1). 

3. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben 
dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, 
dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw 
of de groep van gebouwen (Art. 577-5, § 3, BW), en de algemene verga-
dering beslist (bij meerderheid van drie vierden van de stemmen) over 
alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzonde-
ring van die waarover de syndicus kan beslissen (Art. 577-7, § 1, 1o b BW). 
In dat verband oordeelde uw Hof  (2) dat deze artikelen de vereniging 
van mede-eigenaars een bevoegdheid van toezicht, leiding en controle 
verlenen op gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of van de 
groep van gebouwen, die zij bewaart en die zij bijgevolg voor eigen reke-
ning beheert ; zij heeft, aldus uw Hof, bijgevolg in de regel de bewaring 
van de gemeenschappelijke gedeelten.

4. Vóór de wetswijziging van 2 juni 2010  (3), die met ingang van 1 sep-
tember 2010 van toepassing is, bestond veel onzekerheid over de pro-
cedurele bevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars. De wet-
gever heeft hieraan willen verhelpen door in een nieuw tweede lid van 
artikel 577-9, § 1, BW te bepalen dat de vereniging van mede-eigenaars 
het recht heeft om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, 
op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning 
of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschap-
pelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht 
de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te 
verdedigen  (4).

5. Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen 
instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben inge-
licht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht (Art. 577-9, § 1, 
vijfde lid, BW). Een dergelijk gelijkluidend voorschrift was voordien ook 
reeds geldend onder artikel 577-9, § 1, tweede lid, BW, zoals te dezen van 
toepassing.

6. Waar het begrip kavel duidelijk omschreven is in artikel 577-3, 
eerste lid, BW wordt algemeen aangenomen dat de verwijzing naar “zijn 
kavel” noodzakelijkerwijze zowel het private gedeelte als het aandeel in 
de gemeenschappelijke delen bedoelt  (5). 

7. De wetgever lijkt derhalve geen exclusief recht te hebben toegekend 
aan de vereniging van mede-eigenaars om in rechte op te treden. Samen-
lopende vorderingen tussen de vereniging en individuele mede-eigenaars 

  (1)  Cass. 5 okt. 2000, AR C.99.0078.F, AC 2000, nr. 524.
  (2)  Cass. 28 mei 2010, AR C.09.0233.F, AC 2010, nr. 371, met concl. adv.-gen. Werquin in 

Pas. 2010 ; zie ook S. SNaeT en G. BLoCkx, “Kroniek appartementsmede-eigendom” (1994-
1999), RW 1999-2000, (1), 8-9.

  (3)  Wet 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van 
de mede-eigenaars te moderniseren en transparanter te maken, BS 28 juni 2010, 2de ed. 

  (4)  Zie daarover V. SaGaerT, “Nieuwe regels i.v.m. procedures binnen de apparte-
mentsgebouwen”, in Het nieuwe appartementsrecht, Die Keure, 2010, (121), 123. nr. 5.

  (5)  R. TImmermaNS, “Kroniek appartementsmede-eigendom (2006-2009)”, RW 2009-2010, 
(1026), 1044, nr. 63.
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zijn dus mogelijk. Waar de syndicus gerechtigd is iedere vordering om 
dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrek-
king tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat 
die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering 
(Art. 577-9, § 1, derde lid, BW), moet de mede-eigenaar die een vorde-
ring betreffende “zijn kavel” instelt de syndicus daarover inlichten, 
die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht (Art. 577-9, § 1, vijfde 
lid, BW). De syndicus dient tevens de individuele mede-eigenaars (en 
de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadsla-
gingen van de algemene vergadering) onverwijld in kennis te stellen 
van de rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eige-
naars worden ingesteld (Art. 577-9, § 1, vierde lid, BW). Deze meldings-
verplichtingen laten toe dat, naargelang het geval, mede-eigenaars dan 
wel de vereniging van mede-eigenaars zich bij deze vorderingen kunnen 
aansluiten. Deze bedoeling van de opstellers van de wet was volgens 
de rechtsleer reeds aanwezig vóór de wet van 2 juni 2010  (1). Onder de 
gelding van de oude wet werd door de doctrine in dat verband dan ook 
meer algemeen aangenomen dat een individuele mede-eigenaar op grond 
van artikel 577-9, § 1, tweede lid, BW kan optreden tegen een andere 
mede-eigenaar die zijn belangen schaadt door het gebruik dat hij maakt 
van de gemeenschappelijke delen  (2). Het behoud van het individueel 
vorderingsrecht betreffende “zijn kavel” wordt en blijft dan ook gewaar-
borgd door artikel 577-9, § 1, tweede lid (thans vijfde lid), BW, ook al kan 
de vereniging van mede-eigenaars de rechten op de gemeenschappelijke 
delen verdedigen. De wetswijziging van 2 juni 2010 bracht hieraan geen 
wijziging  (3).

8. Waar eiseres in deze aanvoerde in de uitoefening van haar gebruiks-
rechten over de gemeenschappelijke delen (oprit) en het gebruik van 
haar privatief (bedrijf) gehinderd te zijn door het onrechtmatig gebruik 
van de gemeenschappelijke oprit door verweerders, beschikt zij op basis 
van de hierboven toegelichte motieven naar mijn oordeel dan ook over 
een eigen recht om de naleving ervan af te dwingen door de andere mede-
eigenaars, en komt het mij derhalve voor dat het bestreden vonnis zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt.

III. CoNCLUSIe : Vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent van 21 oktober 2011.

  (1)  J. kokeLeNBerG e.a., “Overzicht van rechtspraak, Zakenrecht, 2000-2008”, TPR 2009 
(1113), 1345-1348, nrs. 240 en 242.

  (2)  Zie H. vaNDeNBerGHe, Zakenrecht, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Story-
Scientia, 1997, 270-271 ; H. BoULarBaH, “Le contentieux de la copropriété ordinaire et 
forcée”, in Les copropriétés, Brussel, Bruylant, 1999, 146, nr. 40.

  (3)  Gedr. st., Senaat, Verslag Vandenberghe, 2009-2010, nr. 4-1409/10, 110.
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Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 11 maart 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

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

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling 

1. In de mate dat afdeling II van Hoofdstuk III Mede-eigendom van 
titel II van Boek II Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zoals aange-
nomen door de appelrechters en de partijen, bepaalt artikel 577-9, § 1, 
eerste lid, Burgerlijk Wetboek, dat de vereniging van mede-eigenaars 
bevoegd is om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder.

Krachtens artikel 577-9, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, zoals te 
dezen van toepassing, kan iedere mede-eigenaar echter alle rechtsvorde-
ringen alleen instellen betreffende zijn kavel.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de procedurele bevoegdheid van de 
vereniging van de mede-eigenaars geen afbreuk doet aan het recht van 
een individuele mede-eigenaar om een vordering in te stellen tegen een 
andere mede-eigenaar die hem door het onrechtmatig gebruik van de 
gemeenschappelijke delen een persoonlijk nadeel berokkent. 

3. De appelrechters stellen vast dat : 
— de oorspronkelijke vordering van de eiseres ertoe strekte de verweer-

ders het verbod te horen opleggen om nog langer hun motorrijtuigen te 
parkeren op het gemeenschappelijk deel van het gebouwencomplex aan 
de Rozemarijnstraat 102 en 102+ te Gent ;

— de eiseres haar vordering initieel baseerde op het onrechtmatig 
gebruik dat de verweerders zouden maken van de hen toekomende 
erfdienstbaarheid van doorgang, maar in conclusies haar vordering 
verder baseerde op de inbreuk op de statuten van de mede-eigendom 
gepleegd door de verweerders als mede-eigenaars, doordat zij hun wagen 
parkeren voor hun garage en derhalve op het gemeenschappelijk deel. 

De appelrechters oordelen dat :
— het binnen de competentie valt van de vereniging van mede-eige-

naars om op te treden in alle vorderingen met betrekking tot het func-
tioneren van een flatgebouw ;

— artikel 577-9, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, wel een eigen 
actierecht verleent aan de individuele eigenaar, doch dit slaat op zijn 
“kavel”, wat wil zeggen in essentie op het eigendomsrecht en niet het 
mede-eigendomsrecht ; 

— dergelijk individueel vorderingsrecht niet toekomt aan de indivi-
duele eigenaar met betrekking tot de uitoefeningswijze van het mede-
eigendomsrecht van een andere mede-eigenaar, en dit zeker niet in 
de voorliggende omstandigheden, waarbij de betwiste toestand, het 

ARREST-2013-04.indb   1020 14/02/14   16:40



N° 263 - 29.4.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1021

parkeren voor de garage, al een lange tijd bestaat en de vordering louter 
betrekking heeft op het gemene deel.

De appelrechters, die op deze gronden oordelen dat de eiseres als indi-
viduele mede-eigenaar niet de juiste hoedanigheid had om de voorlig-
gende vordering in te stellen, zodat haar initiële vordering dient te 
worden afgewezen als niet-ontvankelijk, schenden artikel 17 Gerechte-
lijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger beroep 

van de verweerders ontvankelijk wordt verklaard.
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 Dendermonde, rechtszitting houdende in hoger beroep.

26 april 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 263

3o kamer — 29 april 2013
(S.10.0116.N)

1o arBeIDSovereeNkomST. — eINDe. — WILLekeUrIG oNTSLaG. — Werk-
LIeDeN. — WILLekeUrIGe afDaNkING. — BeoorDeLING. — TIJDSTIP.

2o arBeIDSovereeNkomST. — eINDe. — WILLekeUrIG oNTSLaG. — Werk-
LIeDeN. — WILLekeUrIGe afDaNkING. — overGaNG vaN De oNDerNemING. — 
NooDWeNDIGHeDeN INzake De WerkING.

1o Het recht op vergoeding wegens willekeurige afdanking ontstaat en wordt 
bepaald op het ogenblik van de kennisgeving van de wil van de werkgever 
om de overeenkomst te beëindigen en kan buiten het geval dat het ontslag 
met instemming van de werknemer ongedaan wordt gemaakt niet worden 
beïnvloed door een latere gebeurtenis ; voor het bestaan van willekeurig 
ontslag is aldus niet vereist dat de werknemer zich bij het ontslag niet heeft 
neergelegd noch dat hij de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
heeft nagestreefd en zich voor een voorzetting van de arbeidsrelatie heeft 
aangeboden  (1). (Art. 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

2o Het ontslag dat gegeven wordt in strijd met het in artikel 4.1 Richt
lijn 2001/23/EG en cao nr. 32bis bepaalde ontslagverbod berust niet op de 

  (1)  Zie concl. O.M.
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noodwendigheden inzake de werking van de onderneming de instelling of 
de dienst in de zin van artikel 63, eerste lid arbeidsovereenkomstenwet  (1). 
(Art. 9, CAO nr. 32bis van 7 juni 1985, algemeen bindend verklaard bij 
KB 25/07/1985, art. 4.1, Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 
2001 ; Art. 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)

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

Conclusie van advocaatgeneraal Vanderlinden :

1. voor De BeoorDeLING vaN HeT mIDDeL reLevaNTe feITeLIJke voorGaaNDeN

Volgens de niet bestreden vaststellingen in het arrest was eiseres tot 
cassatie vanaf 26 maart 1999 als arbeider in dienst van de BVBA Dry 
Eycken, thans in vereffening met eerste verweerder in cassatie als veref-
fenaar, die een camping uitbaatte.

Tussen de BVBA Dry Eycken en (de zaakvoerders van ) tweede verweer-
ster in cassatie werd op 25 april 2005 een overeenkomst gesloten, waarin 
werd bepaald dat het handelsfonds per 1 oktober zou worden overge-
dragen aan tweede verweerder in cassatie.

Met aangetekende brief van 31 augustus 2005 beëindigde de BVBA Dry 
Eycken de arbeidsovereenkomst met eiseres tot cassatie met een opzeg-
gingstermijn van 42 dagen ; als reden voor de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst werd ‘stopzetting van het bedrijf’ opgegeven. De arbeids-
overeenkomst nam effectief een einde op 18 september 2005.

Vanaf 1 oktober 2005 werd de uitbating van de camping voortgezet door 
tweede verweerster in cassatie.

2. voor De BeoorDeLING vaN HeT mIDDeL reLevaNTe ProCeDUreLe voor-
GaaNDeN

Met inleidende dagvaarding van 20 februari 2006 vorderde eiseres tot 
cassatie voor de Arbeidsrechtbank te Turnhout de veroordeling (solidair, 
in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere) van de BVBA Dry 
Eycken en tweede verweerster in cassatie tot betaling van 9.012,41 EUR 
vergoeding wegens willekeurig ontslag, te vermeerderen met de verwijl-
intrest aan de wettelijke intrestvoet vanaf 1 september 2005, de gerech-
telijke intrest en de kosten van het geding met inbegrip van de rechts-
plegingsvergoeding, dit alles bij vonnis uitvoerbaar zonder enige reserve.

Met conclusie, neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank op 25 juli 
2006, stelde tweede verweerster in cassatie een vrijwaringsvordering in 
tegen de BVBA Dry Eycken voor elke veroordeling die zij in het kader 
van de lopende procedure zou oplopen, in hoofdsom, bijhorenden, intrest 
en kosten.

Met vonnis van 11 januari 2007 werd de (hoofd)vordering ontvankelijk 
doch ongegrond verklaard ; eiseres tot cassatie werd tot de kosten van 
het geding veroordeeld.

Met verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Arbeidshof te 
Antwerpen op 16 april 2007, tekende eiseres tot cassatie hoger beroep 

  (1)  Zie concl. O.M.
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aan tegen dit vonnis ; zij vorderde dat haar oorspronkelijke vordering 
gegrond zou worden verklaard.

Met arrest van 18 maart 2008 verklaarde het arbeidshof het hoger 
beroep van eiseres tot cassatie ontvankelijk doch ongegrond ; het legde 
de kosten van het hoger beroep ten laste van eiseres tot cassatie.

3. De BeSTreDeN BeSLISSING

Het bestreden arrest vat de redenering van eiseres tot cassatie als 
volgt samen (pagina 4, V.1 eerste alinea) :

“Mevrouw T. doet gelden dat er een overgang van onderneming heeft 
plaatsgehad tussen de bvba Dry Eycken en de bvba Promat en dat haar 
ontslag werd gegeven omwille van de overdracht van onderneming, 
zodat dit ontslag strijdig is met het ontslagverbod van artikel 9 van de 
CAO nr. 32bis en derhalve willekeurig is.”

Het arbeidshof stelt vast dat er een overgang van onderneming heeft 
plaatsgevonden tussen de BVBA Dry Eycken en tweede verweerster in 
cassatie, zodat de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder 
voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
overeenkomsten door deze overgang met toepassing van artikel 7 van de 
CAO nr. 32bis overgaan op de verkrijger  (1).

Vervolgens stelt het arbeidshof vast dat, niettegenstaande de vast-
stelling dat de arbeidsovereenkomst van eiseres tot cassatie beëindigd 
werd op 18 september 2005  (2) eiseres tot cassatie zich terecht beroept 
op artikel 9 van de CAO nr. 32bis, naar luid waarvan de wijziging van de 
werkgever op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden 
tot ontslag vormt, vermits een ontslag vóór de overgang als verdacht 
kan worden aangezien, wat a fortiori geldt wanneer het ontslag duidelijk 
en ondubbelzinnig omwille van de overdracht werd gegeven  (3).

Bijgevolg kan eiseres tot cassatie zich beroepen op de onwettigheid van 
het ontslag in die zin dat haar arbeidsovereenkomst als nog bestaande 
moet worden beschouwd, dat zij derhalve op het ogenblik van de over-
gang nog steeds geacht moet worden in dienst te zijn van de onderne-
ming en dat haar arbeidsovereenkomst naar de overnemer zal worden 
overgedragen  (4).

Vermits echter eiseres tot cassatie ‘niet als zodanig heeft gehandeld 
in de zin dat ze de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst zou 
hebben benaarstigd en ook effectief zou hebben uitgevoerd, blijkt dat zij 
het gegeven ontslag heeft aanvaard’, zodat er geen sprake kan zijn van 
willekeurig ontslag  (5).

Bovendien bevestigt eiseres tot cassatie dat de overgang van de onder-
neming de oorzaak was van de beëindiging van de overeenkomst zodat 
kan besloten worden dat het ontslag werd ingegeven door economische 
noodwendigheden.

  (1)  Pagina 6, voornamelijk tweede en vierde alinea.
  (2)  Dit is vóór de datum van overdracht per 1 oktober 2005.
  (3)  Pagina 7, voornamelijk derde en vierde alinea.
  (4)  Pagina 7, zesde alinea.
  (5)  Pagina 7 onderaan en 8 bovenaan.
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4. BeSPrekING

4.1. Eerste onderdeel van het enig middel

a. Artikel 4.1, eerste lid van de richtlijn 2001/23 van de Raad van 12 maart 
2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang 
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen bepaalt dat de overgang van de onderneming, vestiging of 
onderdeel van de onderneming of vestiging voor de vervreemder of de 
verkrijger op zichzelf geen reden tot ontslag, en dat deze bepaling geen 
beletsel vormt voor ontslagen om economische, technische of organi-
satorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich 
brengen.

In dezelfde zin bepaalt artikel 9 van de CAO nr. 32bis betreffende het 
behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever 
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en 
tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden 
bij overname van activa na faillissement, gesloten in de NAR op 7 juni 
1985, dat de wijziging van de werkgever op zichzelf voor de vervreemder 
of de verkrijger geen reden tot ontslag vormt, doch dat de werknemers 
die veranderen van werkgever ontslagen kunnen worden om een drin-
gende reden of om economische, technische of organisatorische redenen 
die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen.

De vraag rijst dan wat het lot is van de werknemer die werd ontslagen 
kort vóór de overgang van onderneming.

Wanneer de arbeidsovereenkomst van de werknemer in strijd met 
artikel 4.1, eerste lid van de richtlijn is beëindigd met ingang van een 
datum vóór die van de overgang, moet deze werknemer worden geacht 
op de datum van de overgang nog steeds in dienst van de onderneming 
te zijn, hetgeen met name tot gevolg heeft dat de verplichtingen van 
de werkgever jegens hem van rechtswege van de vervreemder op de 
verkrijger overgaan  (1).

De arbeidsovereenkomst van degene die kort vóór de overgang van 
onderneming door de vervreemder op onwettige wijze, met name 
met miskenning van het ontslagverbod van artikel 4.1, eerste lid van 
de richtlijn 2001/23 en artikel 9 eerste lid van CAO nr. 32bis, werden 
ontslagen moet als nog bestaand worden beschouwd ten opzichte van 
de verkrijger, ook indien de ontslagen werknemer na de overgang van 
de onderneming niet door de verkrijger is overgenomen. De bepalingen 
van de richtlijn, met name inzake de bescherming van de werknemers 
tegen ontslag bij overgang, zijn immers in zoverre als dwingend te 
beschouwen, dat er niet in voor de werknemers ongunstige zin van mag 
worden afgeweken  (2).

  (1)  Vgl. met betrekking tot de gelijkluidende bepaling in de richtlijn 77/187 : HvJ 
15 juni 1988, Bork International, 101/87, Jur. 1987, 3057, punt 18 ; in dezelfde zin : HvJ 
12 maart 1998, Dethier Equipement, C-313/94, Jur. 1998, I-1061, punt 35.

  (2)  Vgl. met betrekking tot de gelijkluidende bepaling in de richtlijn 77/187 : HvJ 
12 maart 1998, Dethier Equipement, C-313/94, Jur. 1998, I-1061, punt 40-41.
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Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel van het enig middel 
van eiseres tot cassatie gaat uit van de premisse dat de werknemer 
die korte tijd vóór de overgang van onderneming in strijd met het in 
artikel 9 van de CAO nr. 32bis bepaalde ontslagverbod werd ontslagen, 
niet het recht heeft de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
te vorderen en niet wordt geacht nog steeds werkelijk in dienst te zijn 
van de onderneming  (1).

De hoger aangehaalde arresten van het Hof van Justitie laten er echter 
geen twijfel over bestaan dat de met miskenning van het ontslagverbod 
van artikel 4.1, eerste lid van de richtlijn 2001/23 en artikel 9, eerste 
lid van de CAO nr. 32bis vóór de overgang van onderneming ontslagen 
werknemer geacht wordt op de datum van de overgang nog steeds in 
dienst van de onderneming te zijn en zijn arbeidsovereenkomst als nog 
bestaand moet worden beschouwd ten opzichte van de verkrijger.

Het feit dat de arbeidsovereenkomst geacht wordt nog steeds te 
bestaan en de werknemer nog steeds geacht wordt in dienst te zijn, 
brengt evident met zich dat de werknemer wel degelijk het recht heeft 
de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst te vorderen.

Het middel faalt in het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel 
aldus naar recht.

b. Het tweede subonderdeel van het eerste onderdeel van het enig 
middel tot cassatie bekritiseert het bestreden arrest in de mate dat dit 
oordeelde dat, vermits echter eiseres tot cassatie “niet als zodanig heeft 
gehandeld in de zin dat ze de verdere uitvoering van de arbeidsovereen-
komst zou hebben benaarstigd en ook effectief zou hebben uitgevoerd, 
[waaruit] blijkt dat zij het gegeven ontslag heeft aanvaard”, er geen 
sprake kan zijn van willekeurig ontslag.

Met toepassing van artikel 63, eerste lid van de Arbeidsovereenkom-
stenwet wordt onder willekeurig ontslag verstaan, het ontslag van een 
werkman die aangeworven is voor 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, instelling of dienst.

Uw Hof oordeelde reeds dat de beslissing tot willekeurige afdanking 
niet kan steunen op andere vereisten dan bepaald in artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet  (2).

Het bestreden arrest stelt echter dat van willekeurig ontslag geen 
sprake is, nu eiseres tot cassatie de verdere uitvoering van de arbeids-
overeenkomst niet heeft benaarstigd en ook effectief heeft uitgevoerd, 
waaruit het afleidt dat zij het ontslag zou hebben aanvaard. Aldus 
steunt het arbeidshof de beslissing dat het ontslag niet willekeurig was 
op andere vereisten dan deze bepaald in artikel 63 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet.

Het middel lijkt mijn ambt dan ook in het tweede subonderdeel van 
het eerste onderdeel gegrond.

  (1)  Pagina 7, 1.1 eerste alinea.
  (2)  Cass. 4 feb. 2002, AC 2002, 351.
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4.2. Tweede onderdeel van het enig middel

Het tweede onderdeel van het enig middel verwijt aan het bestreden 
arrest, na vastgesteld te hebben dat het ontslag van eiseres tot cassatie 
werd gegeven omwille van de overgang van onderneming ten gevolge 
waarvan de activiteiten werden stopgezet en dat de activiteiten door 
tweede verweerder in cassatie werden voortgezet, te hebben geoordeeld 
dat er geen sprake is van willekeurig ontslag van eiseres tot cassatie op 
grond van de overweging dat de overgang van onderneming de oorzaak 
was van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van eiseres tot 
cassatie met eerste verweerder in cassatie, zodat kan en mag besloten 
worden dat het ontslag werd ingegeven door economische noodwendig-
heden.

Met toepassing van artikel 63, eerste lid van de Arbeidsovereenkom-
stenwet wordt onder willekeurig ontslag verstaan, het ontslag van een 
werkman die aangeworven is voor 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, instelling of dienst.

Artikel 4.1, eerste lid van de richtlijn 2001/23 van de Raad van 12 maart 
2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten 
betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang 
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen bepaalt dat de overgang van de onderneming, vestiging of 
onderdeel van de onderneming of vestiging voor de vervreemder of de 
verkrijger op zichzelf geen reden tot ontslag, en dat deze bepaling geen 
beletsel vormt voor ontslagen om economische, technische of organi-
satorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich 
brengen.

In dezelfde zin bepaalt artikel 9 van de CAO nr. 32bis betreffende het 
behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever 
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst 
en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen 
worden bij overname van activa na faillissement, gesloten in de NAR 
op 7 juni 1985, dat de wijziging van de werkgever op zichzelf voor de 
vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag vormt, doch dat de 
werknemers die veranderen van werkgever ontslagen kunnen worden 
om een dringende reden of om economische, technische of organisa-
torische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich 
brengen.

In het kader van de overgang van onderneming beletten deze bepa-
lingen weliswaar niet dat naar aanleiding van een overgang van onder-
neming ontslag kan volgen hetzij om dringende reden, hetzij om econo-
mische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de 
werkgelegenheid met zich brengen, doch enkel om voornoemde redenen 
die wijzigingen van de werkgelegenheid tot gevolg hebben. De overgang 
op zich kan laatstgenoemde reden niet opleveren, gelet op het ontslag-
verbod van artikel 4.1, eerste lid van de richtlijn 2001/23 en artikel 9 van 
de CAO nr. 32bis.
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Hoogstens zou kunnen worden aanvaard dat de overgang van onder-
neming een situatie creëert die de beëindiging van een arbeidsovereen-
komst nodig maakt, met name wanneer wordt aangetoond dat er econo-
mische, technische of organisatorische redenen zijn die wijzigingen voor 
de werkgelegenheid met zich brengen.

Onder de stopzetting van de activiteiten die door eerste verweerster in 
cassatie werd ingeroepen als ontslagmotief, kan enkel worden begrepen 
de stopzetting (en vereffening) van eerste verweerster in cassatie, en 
niet de stopzetting van de onderneming die werd overgedragen, nu uit de 
niet bestreden vaststellingen van het arrest blijkt dat de uitbating van 
de camping werd voortgezet door tweede verweerster in cassatie.

Het is bijgevolg ten onrechte dat het arbeidshof oordeelde dat het 
ontslag van eerste verweerster in cassatie niet willekeurig was daar 
de overgang van onderneming de oorzaak was van de beëindiging van 
de overeenkomst zodat kan besloten worden dat het ontslag werd inge-
geven door economische noodwendigheden in de zin van artikel 63 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet.

De stopzetting van de activiteit van eerste verweerster op zich leidt 
immers niet noodzakelijk tot wijziging van de werkgelegenheid, in acht 
genomen de vaststelling van het bestreden arrest dat tweede verweer-
ster in cassatie de uitbating van de camping heeft voortgezet.

Het middel lijkt mijn ambt dan ook in het tweede onderdeel gegrond.

CoNCLUSIe : vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 18 maart 2008.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 5 april 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Tweede subonderdeel

1. Krachtens artikel 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet wordt, 
voor de toepassing van dit artikel, onder willekeurige afdanking 
verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor onbe-
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paalde 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.

2. Het recht op vergoeding wegens willekeurige afdanking ontstaat en 
wordt bepaald op het ogenblik van de kennisgeving van de wil van de 
werkgever om de overeenkomst te beëindigen en kan, buiten het geval 
dat het ontslag met de instemming van de werknemer ongedaan wordt 
gemaakt, niet worden beïnvloed door een latere gebeurtenis.

Of een afdanking al dan niet willekeurig is, moet zodoende worden 
beoordeeld op het tijdstip waarop het ontslag is gegeven, dit is op het 
ogenblik van de kennisgeving van de wil van de werkgever om de over-
eenkomst te beëindigen.

Voor het bestaan van willekeurig ontslag is aldus niet vereist dat de 
werknemer zich bij het ontslag niet heeft neergelegd, noch dat hij de 
verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft nagestreefd en 
zich voor een voortzetting van de arbeidsrelatie heeft aangeboden.

3. Het arrest stelt vast en oordeelt dat :

— de eiseres op 26 maart 1999 als arbeidster in dienst is getreden van 
Dry Eycken bvba met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ;

— Dry Eycken bvba bij overeenkomst van 25 april 2005 haar handels-
fonds met ingang van 1 oktober 2005 heeft overgedragen aan de zaak-
voerders van de verweerster ; 

— Dry Eycken bvba de arbeidsovereenkomst van de eiseres met aange-
tekende brief van 31 augustus 2005 heeft beëindigd met inachtneming 
van een opzegtermijn van 42 dagen, maar niet is betwist dat de tussen 
deze partijen bestaande arbeidsovereenkomst op 18 september 2005 is 
beëindigd ;

— erover geen twijfel kan bestaan dat tussen Dry Eycken bvba en de 
verweerster een overgang van onderneming ingevolge overeenkomst 
heeft plaatsgehad in de zin van artikel 1, 1o, CAO nr. 32bis ;

— het ontslag van de eiseres duidelijk en ondubbelzinnig omwille van 
de overdracht van onderneming werd gegeven en aldus in strijd is met 
het in artikel 9 CAO nr. 32bis opgenomen ontslagverbod ;

— de eiseres zich hierdoor kan beroepen op de onwettigheid van het 
ontslag.

Het arrest oordeelt vervolgens dat er geen sprake kan zijn van wille-
keurig ontslag, zodat de eiseres geen recht heeft op de in artikel 63 
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde vergoeding, op grond dat : 

— niet blijkt en door de eiseres evenmin wordt ingeroepen dat zij zich 
bij de verweerster heeft aangeboden voor de verdere uitvoering van haar 
arbeidsovereenkomst en de verweerster hieraan geen gevolg zou hebben 
gegeven ; 

— geen enkel element in het dossier bijgevolg toelaat te besluiten dat 
de eiseres heeft geopteerd voor een voortzetting van de arbeidsrelatie 
bij de verweerster ; 

— uit het geheel van de voorgebrachte elementen aldus blijkt dat 
de eiseres de verdere uitvoering van haar arbeidsovereenkomst niet 
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heeft benaarstigd, maar integendeel het door Dry Eycken bvba gegeven 
ontslag heeft aanvaard.

4. De appelrechters laten hun oordeel dat het ontslag niet willekeurig 
is aldus steunen op de omstandigheid dat de eiseres zich bij haar ontslag 
heeft neergelegd en de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
niet heeft nagestreefd. Die beslissing is niet naar recht verantwoord.

Het subonderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

Artikel 9 CAO nr. 32bis bepaalt : “De wijziging van de werkgever vormt 
op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag. 
De werknemers, die veranderen van werkgever, kunnen nochtans 
ontslagen worden om een dringende reden of om economische, techni-
sche of organisatorische redenen, die wijzigingen voor de werkgelegen-
heid met zich meebrengen”.

Deze bepaling is de omzetting van artikel 4.1 Richtlijn 2001/23/EG dat 
bepaalt dat de overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel 
van de onderneming of vestiging voor de vervreemder of de verkrijger 
op zichzelf geen reden tot ontslag vormt, maar dat deze bepaling geen 
beletsel vormt voor ontslagen om economische, technische of organi-
satorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich 
brengen.

Het ontslag dat gegeven wordt in strijd met het in artikel 4.1 Richt-
lijn 2001/23/EG en artikel 9 CAO nr. 32bis bepaalde ontslagverbod, berust 
niet op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de 
instelling of de dienst in de zin van artikel 63, eerste lid, Arbeidsover-
eenkomstenwet.

Het arrest dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.
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 arbeidshof te Gent.

29 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Smetryns, als waarne-
mend voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
van Eeckhoutte.
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N° 264

3o kamer — 29 april 2013
(S.11.0094.N)

arBeIDSoNGevaL. — verGoeDING. — BaSISLooN. — UITkerINGSGereCH-
TIGDe. — BerekeNING.

Uit de wetsgeschiedenis van artikel 37, eerste lid, Arbeidsongevallenwet blijkt 
dat die bepaling ertoe strekt het basisloon van personen die een rust of 
overlevingspensioen of een gelijksoortige uitkering genieten te beperken 
tot de in de pensioenreglementering bepaalde inkomensgrenzen voor toege
laten arbeid maar dit niet belet dat binnen die grenzen het basisloon voor 
een volledig jaar moet worden vastgesteld ; deze bepaling beperkt aldus de 
toepassing van de regels die in de artikelen 34, 35 en 36 voor de berekening 
van het basisloon zijn bepaald maar sluit de toepassing van die bepalingen 
in het erin genoemde geval niet uit. (Artt. 34, eerste lid, 36, § 1, eerste lid, 
en § 2, en 37, eerste lid, Arbeidsongevallenwet)

(kBC verzekerINGeN N.v. T. q.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 17 januari 2011.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 34, eerste lid, Arbeidsongevallenwet wordt 
onder basisloon verstaan het loon waarop de werknemer, in de functie 
waarin hij is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik van 
het ongeval, recht heeft voor de periode van het jaar dat het ongeval 
voorafgaat.

Volgens de hier toepasselijke versie van het tweede lid van dit 
artikel is de referteperiode maar volledig wanneer de werknemer gedu-
rende het ganse jaar arbeid heeft verricht overeenkomstig de arbeids-
tijdregeling die krachtens wet of gebruik in de onderneming geldt als 
voltijdse arbeidstijdregeling.

De hier toepasselijke versie van artikel 36, § 1, eerste lid, Arbeids-
ongevallenwet bepaalt dat wanneer de referteperiode zoals bepaald bij 
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artikel 34, tweede lid, onvolledig is of wanneer het loon van de werk-
nemer wegens toevallige omstandigheden lager is dan het loon dat hij 
normaal verdient, het loon waarop de werknemer recht heeft wordt 
aangevuld met een hypothetisch loon voor de dagen, buiten de rust-
tijden, waarop de werknemer geen loon ontving.

Krachtens de hier toepasselijke versie van artikel 36, § 2, Arbeidsonge-
vallenwet wordt, wanneer de werknemer op het ogenblik van het ongeval 
sedert minder dan één jaar arbeidt in de onderneming of in de functie 
waarin hij is tewerkgesteld, voor de periode die voorafgaat het hypothe-
tisch loon berekend op het gemiddeld dagelijks loon van de werknemers 
met dezelfde beroepskwalificatie.

2. Artikel 37, eerste lid, Arbeidsongevallenwet bepaalt : “Wanneer de 
getroffene krachtens een sociaal zekerheids- of sociaal voorzorgsstelsel 
uitkeringen geniet die slechts toegekend worden op voorwaarde dat 
de wettelijk vastgestelde perken van toegelaten arbeid voor gepensi-
oneerden niet worden overschreden, wordt het basisloon vastgesteld 
uitsluitend met inachtneming van het loon dat verschuldigd is inge-
volge het verrichten van toegelaten arbeid.” 

3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat die bepaling ertoe strekt het basis-
loon van personen die een rust- of overlevingspensioen of een gelijksoor-
tige uitkering genieten te beperken tot de in de pensioenreglementering 
bepaalde inkomensgrenzen voor toegelaten arbeid, maar dit niet belet 
dat binnen die grenzen het basisloon voor een volledig jaar moet worden 
vastgesteld.

Artikel 37, eerste lid, Arbeidsongevallenwet beperkt aldus de toepas-
sing van de regels die in de artikelen 34, 35 en 36 voor de berekening van 
het basisloon zijn bepaald, maar sluit de toepassing van die bepalingen 
in het erin genoemde geval niet uit.

4. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de toepassing van 
artikel 37 Arbeidsongevallenwet de toepassing van de in de artikelen 34, 
tweede lid, en 36, § 2, bepaalde regelen voor het berekenen van het basis-
loon volledig uitsluit, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

5. Het arrest stelt vast dat de verweerder die een rustpensioen geniet 
en toegelaten arbeid verrichtte als seizoenarbeider in de fruitpluk, op 
4 september 2000 in dienst trad en heeft gewerkt op 4 en 5 september 2000, 
dag waarop het arbeidsongeval plaatsvond.

6. Op grond van de vaststelling dat het arbeidsongeval zich voordeed 
op de tweede arbeidsdag, oordeelt het naar recht dat de referteperiode 
onvolledig is en het basisloon overeenkomstig artikel 36, § 2, Arbeidson-
gevallenwet moet worden aangevuld met een voor de periode die voor-
afgaat berekend hypothetisch loon, desgevallend te beperken tot het 
grensbedrag voor de toegelaten arbeid voor gepensioneerden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

29 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Smetryns, als waarne-
mend afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijklui
dende conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : 
de heer van Eeckhoutte.

N° 265
3o kamer — 29 april 2013

(S.12.0055.N)

1o reCHT vaN verDeDIGING. — BUrGerLIJke zakeN. — BeHaNDeLING 
eN BereCHTING vaN De vorDerING. — LaaTTIJDIGe overLeGGING vaN STUkkeN. 
— SaNCTIe. — amBTSHaLve WereN UIT HeT DeBaT. — BeGrIP. — oPDraCHT vaN 
De reCHTer.

2o reCHTBaNkeN. — BUrGerLIJke zakeN. — aLGemeeN. — BeHaNDeLING 
eN BereCHTING vaN De vorDerING. — LaaTTIJDIGe overLeGGING vaN STUkkeN. — 
SaNCTIe. — amBTSHaLve WereN UIT HeT DeBaT. — BeGrIP. — oPDraCHT vaN De 
reCHTer. — reCHT vaN verDeDIGING.

1o en 2o De sanctie van het ambtshalve weren van stukken uit het debat bete
kent dat de rechter de beslissing kan nemen zonder dat hij daartoe door de 
partijen is gevorderd maar stelt hem niet vrij de partijen ter zake te horen ; 
de omstandigheid dat de partijen werden gehoord met betrekking tot het 
weren van een laattijdig neergelegde conclusie ontslaat de rechter niet van 
de verplichting de partijen ook te horen over het ambtshalve weren van de 
laattijdig overgelegde stukken. (Art. 740 Gerechtelijk Wetboek)

(J. T. r.v.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 9 februari 2012.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid

Eerste middel

1. De verweerder werpt op dat het middel bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is. De beslissing de stukken te weren is naar recht verant-
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woord op grond van de niet-aangevochten reden van het deloyaal proces-
gedrag van de eiser.

2. De appelrechters oordelen dat er sprake is van deloyaal procesge-
drag in hoofde van de eiser die het ambtshalve inroepen van een even-
tuele onontvankelijkheid van het hoger beroep aangreep om alsnog te 
concluderen over de grond van de zaak.

Wat de stukken betreft oordelen ze dat de eiser geen gebruik heeft 
gemaakt van de conclusietermijnen en ook geen stukken heeft overge-
legd, zodat de in extremis ter zitting van 8 december 2011 neergelegde 
stukken in toepassing van artikel 740 Gerechtelijk Wetboek ambtshalve 
uit het debat dienen te worden geweerd. Wat die laattijdige neerlegging 
van de stukken betreft maken de appelrechters evenwel geen gewag van 
een deloyaal procesgedrag.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.

Tweede onderdeel 

4. Krachtens artikel 740 Gerechtelijk Wetboek worden alle memories, 
nota’s of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij 
toepassing van artikel 735, vóór de sluiting van het debat zijn overge-
legd, ambtshalve uit het debat geweerd.

5. De sanctie van het ambtshalve weren van stukken uit het debat 
betekent dat de rechter de beslissing kan nemen zonder dat hij daartoe 
door de partijen is gevorderd, maar stelt hem niet vrij de partijen ter 
zake te horen.

De omstandigheid dat de partijen werden gehoord met betrekking tot 
het weren van een laattijdig neergelegde conclusie, ontslaat de rechter 
niet van de verplichting de partijen ook te horen over het ambtshalve 
weren van de laattijdig overgelegde stukken. 

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :

— partijen ter terechtzitting van 8 december 2011 werden gehoord met 
betrekking tot de laattijdige neerlegging op die datum van een conclusie 
door de eiser ;

— de verweerder zich hierbij verzette tegen deze neerlegging in de 
mate althans dat bedoelde conclusie betrekking had op de grond van de 
zaak ;

— de appelrechters dienvolgens beslissen bedoelde conclusie uit het 
debat te weren in de mate althans dat deze betrekking heeft op de grond 
van de zaak ;

— de appelrechters voorts beslissen de samen met deze conclusie door 
de eiser neergelegde stukken die betrekking hebben op de grond van de 
zaak, eveneens uit het debat te weren zonder evenwel partijen desbetref-
fend te horen.

7. De appelrechters die de door de eiser ter terechtzitting van 
8 december 2011 laattijdig neergelegde stukken ambtshalve uit het debat 
weren zonder partijen desbetreffend te horen, miskennen het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven

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

Kosten

9. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 
dient de verweerder te worden veroordeeld tot de kosten.

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

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

29 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Smetryns, als waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Lefebvre en mevr. De Baets.

N° 266

3o kamer — 29 april 2013
(S.12.0090.N)

1o kINDerBIJSLaG. — LooNTrekkeNDeN. — ToePaSSINGSvoorWaarDeN.

2o GezINSBIJSLaG. — GeWaarBorGDe GezINSBIJSLaG. — WerkNe-
merS. — ToePaSSINGSvoorWaarDeN.

1o en 2o Het arrest dat het recht op gewaarborgde kinderbijslag toekent aan 
de eiser voor de twee bedoelde kinderen, zonder vast te stellen dat zij vanaf 
31 augustus van het kalenderjaar dat zij de leeftijd van 18 jaar bereikten 
zich bevonden in één van de hypotheses bepaald in artikel 62, §§ 2 tot 5 
Kinderbijslagwet werknemers is niet naar recht verantwoord. (Art. 4 KB 
25 okt. 1971 tot uitvoering van de wet 20 juli 1971 tot instelling van een 
gewaarborgde gezinsbijslag ; Art. 62 Kinderbijslagwet werknemers)

(rIJkSDIeNST voor kINDerBIJSLaG voor WerkNemerS T. D.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Gent van 5 april 2012.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

ARREST-2013-04.indb   1034 14/02/14   16:40



N° 266 - 29.4.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 1035

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 
tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 
gezinsbijslag worden de kinderbijslag en de bijzondere bijslag toegekend 
aan elk kind dat voldoet aan de voorwaarden bepaald bij of krachtens 
artikel 62 van de Kinderbijslagwet Werknemers. 

Krachtens artikel 62, § 1, eerste lid, Kinderbijslagwet Werkne-
mers wordt de kinderbijslag ten behoeve van het kind toegekend tot 
31 augustus van het kalenderjaar in de loop waarvan het de leeftijd van 
18 jaar bereikt.

De kinderbijslag wordt evenwel toegekend tot 25 jaar ten behoeve 
van de kinderen die zich bevinden in één van de hypotheses bepaald bij 
artikel 62, § 2 tot § 5, van die wet.

2. Het arrest dat het recht op gewaarborgde gezinsbijslag toekent aan 
de eiser voor de twee bedoelde kinderen, zonder vast te stellen dat zij 
vanaf 31 augustus van het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar 
bereikten, zich bevonden in één van de hypotheses bepaald in artikel 62, 
§ 2 tot § 5, Kinderbijslagwet Werknemers, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Kosten

3. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 
dient de eiser te worden veroordeeld tot de kosten.

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

het vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

29 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Smetryns, als waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Vanlerberghe.
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N° 267

3o kamer — 29 april 2013
(S.12.0096.N)

1o SoCIaLe zekerHeID. — WerkNemerS. — WerkGeverS. — BIJDraGe-
vermINDerING. — zeLfDe TeCHNISCHe BeDrIJfSeeNHeID. — voorWaarDeN.

2o SoCIaLe zekerHeID. — WerkNemerS. — BIJDraGevermINDerING. — 
zeLfDe TeCHNISCHe BeDrIJfSeeNHeID. — SoCIaLe eN eCoNomISCHe verWeveN-
HeID. — DraaGWIJDTe.

1o Voor de toepassing van artikel 344 Programmawet (I) van 24 december 2002 
dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op 
grond van sociale en economische criteria ; dit betekent dat nagegaan moet 
worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen werknemer wordt 
tewerkgesteld sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin in 
de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding een 
werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt  (1). (Artt. 335, 342, 343 en 
344 Programmawet (I) 24 dec. 2002)
2o De omstandigheid dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd 
beëindigd door een werkgever en vervolgens na een onderbreking van enkele 
maanden in dienst wordt genomen door een andere werkgever belet niet dat 
die werknemer in aanmerking wordt genomen om na te gaan of er een sociale 
verwevenheid bestaat tussen de entiteiten uitgebaat door de beide werkge
vers ; de appelrechters die oordelen dat de omstandigheid dat een werk
nemer met wie de arbeidsrelatie correct werd beëindigd door een werkgever 
die zijn bedrijvigheid stopt na twee maanden door een andere werkgever 
wordt in dienst genomen geen sociale verwevenheid kan tot stand brengen 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht (2). (Artt. 335, 342, 343 en 344 
Programmawet (I) 24 dec. 2002)

(r.S.z. T. De SoUffLeUr B.v.B.a.)

Conclusie van advocaatgeneraal Vanderlinden :

1. voor De BeoorDeLING vaN HeT mIDDeL reLevaNTe ProCeDUreLe voor-
GaaNDeN

a. Verweerster in cassatie baat een “eetcafé” (...). Tot korte tijd voor 
de opening van deze zaak was op hetzelfde adres een café en eetgelegen-
heid gevestigd, die werd uitgebaat door de CV De Groote Comedie.

Op 23 februari 2006 trad mevrouw V. in dienst van verweerster in 
cassatie met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Voorheen was dezelfde 
mevrouw in dienst geweest van de CV De Groote Comedie.

De discussie tussen partijen heeft betrekking op de doelgroepvermin-
dering voor een eerste aanwerving die door verweerster werd doorge-
voerd met toepassing van artikel 335 en 342 van de Programmawet (I) 
van 24 december 2002. 

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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Met brief van 19 mei 2009 (weergegeven in het bestreden arrest op 
pagina 2 en 3) stelde eiseres tot cassatie dat hij van oordeel was dat deze 
doelgroepvermindering niet kon worden toegekend. Eiser tot cassatie 
stelde wijzigende berichten op voor een bedrag van 895,10 EUR (doel-
groepverminderingen voor mevrouw V. voor het tweede, derde en vierde 
kwartaal 2006).

Deze bedragen werden door verweerster in cassatie betaald.
b. Met inleidende dagvaarding van 31 december 2009 vorderde verweer-

ster in cassatie voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen terugbetaling 
van (onder andere) de geweigerde doelgroepvermindering.

Met vonnis van 28 juni 2010 verklaarde de arbeidsrechtbank deze vorde-
ring ontvankelijk en gegrond.

Op hoger beroep van de RSZ met verzoekschrift van 10 augustus 2010 
verklaarde het Arbeidshof te Antwerpen met arrest van 9 september 2011 
het hoger beroep van huidig eiseres tot cassatie ontvankelijk doch onge-
grond.

2. De BeSTreDeN BeSLISSING

In het thans bestreden arrest verklaarde het arbeidshof het hoger 
beroep ongegrond op grond van de redenering dat verweerster in cassatie 
en de CV De Groote Comedie niet beschouwd kunnen worden als één 
technische bedrijfseenheid, daar hiervan enkel sprake kan zijn als 
tussen beide entiteiten een sociale en een economische verwevenheid is.

Het arbeidshof oordeelde dat in deze betwisting geen sociale verweven-
heid wordt aangetoond. Immers, zo stelt het arbeidshof : “Een loutere 
werknemer, met wie de arbeidsrelatie correct werd verbroken bij een 
vorige werkgever, die zijn bedrijvigheid stopt, kan geen sociale verwe-
venheid tot stand brengen tussen deze werkgever en een nieuwe werk-
gever, die hem twee maanden nadien aanwerft en die verder met deze 
vorige werkgever geen uitstaans heeft”.

3. eNIG mIDDeL ToT CaSSaTIe

Schending van de artikelen 335, 342 en 344 van de Programmawet (I) 
van 24 december 2002.

Eerste onderdeel

Eén enkele werknemer die in de loop van de vier kwartalen vooraf-
gaand aan zijn indiensttreding in dezelfde technische bedrijfseenheid 
werkzaam is geweest, in die hoedanigheid van werknemer, kan een 
sociale verwevenheid tot stand brengen tussen zijn vorige werkgever en 
zijn nieuwe werkgever, ongeacht zijn ontslag bij de vorige werkgever, 
zijn statuut van werkzoekende op het ogenblik van zijn indienstneming 
en de stopzetting door de vorige werkgever van zijn bedrijvigheid.

De beslissing dat er geen sprake is van een sociale verwevenheid 
tussen beide entiteiten en het bijgevolg niet gaat over dezelfde techni-
sche bedrijfseenheid, wordt niet naar recht verantwoord op grond van de 
overweging dat een werknemer met wie de arbeidsrelatie correct werd 
verbroken bij een vorige werkgever die zijn bedrijvigheid stopt, geen 
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sociale verwevenheid tot stand kan brengen tussen deze werkgever en 
een nieuwe werkgever, die hem twee maanden nadien aanwerft en die 
verder met deze vorige werkgever geen uitstaans heeft.

Tweede onderdeel

Doordat het bestreden arrest niet onderzocht of er verder ook op econo-
misch vlak geen verwevenheid bestond tussen beide werkgevers, terwijl 
het arrest zelf stelt dat een werknemer met wie de arbeidsrelatie correct 
werd verbroken bij een vorige werkgever die zijn bedrijvigheid stopt, 
geen sociale verwevenheid tot stand kan brengen tussen deze werkgever 
en een nieuwe werkgever, die hem twee maanden nadien aanwerft en die 
verder met deze vorige werkgever geen uitstaans heeft, verantwoordt 
het zijn beslissing dat er geen technische bedrijfseenheid bestaat tussen 
de CV De Groote Comedie en verweerster in cassatie, niet naar recht.

4. BeSPrekING

4.1. Toepasselijke bepalingen

Artikel 335 eerste lid van de Programmawet (I) van 24 december 2002 
bepaalt dat de werkgevers die werknemers tewerkstellen die onder-
worpen zijn aan de socialezekerheidsregeling voor werknemers voor elk 
van de bedoelde werknemers van een trimestriële doelgroepverminde-
ring genieten, zodra ze aan de voorwaarden van de wet voldoen.

Artikel 342 eerste lid van de Programmawet (I) van 24 december 2002 
bepaalt dat voor zover ze beschouwd kunnen worden als nieuwe werkge-
vers, de werkgevers bedoeld in artikel 335 aanspraak kunnen maken op 
een doelgroepvermindering tijdens een aantal kwartalen, die gespreid 
zijn over een periode van een aantal kwartalen, voor eerste aanwer-
vingen van werknemers, en met name voor maximaal drie werknemers.

Artikel 343, § 1 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, zoals 
vervangen door artikel 49 van de Wet van 22 december 2003  (1) met 
ingang van 1 januari 2004 en bijgevolg in deze van toepassing, bepaalt 
dat als nieuwe werkgever van een eerste werknemer wordt beschouwd, 
een werkgever die nooit onderworpen is geweest aan de bepalingen van 
de RSZ-Wet, voor de tewerkstelling van werknemers, andere dan leer-
lingen, dienstboden deeltijds leerplichtigen of gelegenheidsarbeiders, of 
die sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen die het kwartaal 
van indienstneming voorafgaan, hieraan niet meer onderworpen waren.

Artikel 344 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, zoals 
vervangen door artikel 50 van de Wet van 22 december 2003 (2), met 
ingang van 1 januari 2004 en bijgevolg in deze van toepassing, bepaalt 
dat de in artikel 343 bedoelde werkgever niet van de bepalingen van dit 
hoofdstuk kan genieten indien de nieuw in dienst genomen werknemer 
een werknemer vervangt die in de loop van de vier kwartalen vooraf-
gaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid 
werkzaam is geweest.

  (1), (2) BS 31 dec. 2003.
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4.2. Het begrip technische bedrijfseenheid

Met betrekking tot de gelijkluidende bepalingen van artikel 115, 115bis, 
116 en 117, § 2 van de Programmawet van 30 december 1988 heeft Uw Hof 
met betrekking tot de inhoud van het begrip technische bedrijfseenheid 
een aantal principes vooropgesteld.

a. Het bestaan van een technische bedrijfseenheid dient bepaald te 
worden op grond van sociale en economische criteria. Nagegaan moet 
worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen werknemer 
wordt tewerkgesteld, sociaal en economisch verweven is met de entiteit 
waarin, in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn indienst-
neming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt  (1).

b. Met toepassing van voornoemde bepalingen geeft een nieuwe 
indienstneming geen recht op de bedoelde bijdragevermindering wanneer 
zij niet gepaard gaat met enige reële werkgelegenheidsschepping in 
dezelfde technische bedrijfseenheid  (2).

c. De enkele omstandigheid dat de bedrijvigheid van de ene juridi-
sche entiteit niet wordt voortgezet door de andere entiteit, belet niet 
dat deze beide entiteiten dezelfde technische bedrijfseenheid uitmaken, 
bepaald aan de hand van sociale en economische criteria  (3).

d. De enkele omstandigheid dat de uitoefening van een zelfde econo-
mische activiteit na de stopzetting ervan slechts na een onderbreking 
van enkele maanden door een andere entiteit wordt voortgezet, sluit het 
bestaan van een economische verwevenheid tussen beide entiteiten niet 
uit  (4).

e. Het bestaan van een sociale verwevenheid tussen twee entiteiten 
wordt niet uitgesloten op grond van de enkele omstandigheid dat tussen 
de opeenvolgende tewerkstelling van werknemers die voorheen tewerk-
gesteld waren in de eerste entiteit en vervolgens in de tweede entiteit, 
een tijdspanne verloopt  (5).

f. Er kan ook sprake zijn van vervanging wanneer de nieuw in dienst 
genomen werknemer een ander statuut heeft of een werk van een andere 
aard verricht dan de voorheen in dezelfde technische bedrijfseenheid 
tewerkgesteld werknemer in wiens plaats hij komt  (6)  (7).

  (1)  Cass. 12 nov. 2007, AR S.06.0108.N, AC 2007, nr. 545 ; Cass. 1 feb. 2010, AR C.09.0349.N, 
AC 2010, nr. 74.

  (2)  Cass. 12 nov. 2007, AR S.06.0108.N, AC 2007, nr. 545 ; Cass. 10 dec. 2007, AR C.07.0313.N, 
AC 2007, nr. 622 ; Cass. 1 feb. 2010, AR C.09.0349.N, AC 2010, nr. 74.

  (3)  Cass. 30 okt. 2006, AR S.05.0034.N, AC 2006, nr. 523.
  (4)  Cass. 12 nov. 2007, AR S.06.0108.N, AC 2007, nr. 545.
  (5)  Idem.
  (6)  Dit sluit aan bij de bedoeling van de wetgever, zoals blijkt uit het antwoord van 

de Minister van Sociale Zaken : “Vooreerst kan slechts sprake zijn van eenzelfde tech-
nische bedrijfseenheid als in de twee elkaar opvolgende juridische entiteiten ten minste 
één gemeenschappelijke persoon werkzaam is (als werknemer, als beheerder of in een 
andere hoedanigheid). Daarbij speelt het geen rol of die persoon in beide entiteiten 
dezelfdea hoedanigheid heeft” (Bull. Vr. en Antw., Kamer, zittingsperiode 49, 9 november 
1998, vraag Anthuenis).

  (7)  Cass. 10 dec. 2007, AR C.07.0313.N, AC 2007, nr. 622.
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4.3. Beoordeling van het middel

a. In het eerste onderdeel van het middel bekritiseert de voorziening 
het bestreden arrest, in die mate dat dit oordeelde dat er geen sprake is 
van een sociale verwevenheid tussen beide entiteiten en het bijgevolg 
niet gaat over dezelfde technische bedrijfseenheid, op grond van de over-
wegingen dat een werknemer met wie de arbeidsrelatie correct werd 
verbroken bij een vorige werkgever die zijn bedrijvigheid stopt, geen 
sociale verwevenheid tot stand kan brengen tussen deze werkgever en 
een nieuwe werkgever, die hem twee maanden nadien aanwerft en die 
verder met deze vorige werkgever geen uitstaans heeft.

Deze kritiek is terecht : de toepasselijke wetsbepalingen laten niet toe 
de sociale verwevenheid tussen twee entiteiten uit te sluiten en bijge-
volg te concluderen tot de afwezigheid van sociale verwevenheid en van 
het bestaan van eenzelfde technische bedrijfseenheid, op grond van de 
aangeduide overwegingen.

Door dit wel te doen miskent het arbeidshof de inhoud van het begrip 
technische bedrijfseenheid zoals dit wordt gelezen door Uw Hof, nu dit 
oordeelde dat enerzijds, de omstandigheid dat de uitoefening van een 
zelfde economische activiteit na de stopzetting ervan slechts na een 
onderbreking van enkele maanden door een andere entiteit wordt voort-
gezet  (1), en anderzijds de omstandigheid dat tussen de opeenvolgende 
tewerkstelling van werknemers die voorheen tewerkgesteld waren in 
de eerste entiteit en vervolgens in de tweede entiteit, een tijdspanne 
verloopt  (2), het bestaan van een economische verwevenheid tussen 
beide entiteiten niet uitsluiten.

Inderdaad sluiten deze elementen niet uit dat niet aan het crite-
rium van het scheppen van bijkomende werkgelegenheid niet wordt 
voldaan  (3).

Het middel is in dit onderdeel bijgevolg gegrond.
b. De grieven aangehaald in het tweede onderdeel van het middel 

kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Hierop dient dan ook niet te worden ingegaan. 

CoNCLUSIe : vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 9 september 2011.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 5 april 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

  (1)  Supra, 4.2.d.
  (2)  Supra, 4.2.e.
  (3)  Supra, 4.2.b.
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II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens de bepalingen van de artikelen 335 en volgende Program-
mawet (I) van 24 december 2002 kan de werkgever, die aan de voorwaarden 
bepaald in de artikelen 342 en 343 van diezelfde wet voldoet, genieten 
van een tijdelijke doelgroepvermindering van de bijdragen voor sociale 
zekerheid voor maximaal drie nieuw in dienst genomen werknemers.

Krachtens artikel 344 Programmawet (I) van 24 december 2002, geniet 
de in artikel 343 bedoelde werkgever niet van de bepalingen van dit 
hoofdstuk indien de nieuw in dienst genomen werknemer een werk-
nemer vervangt die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan 
de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam 
geweest is. 

2. Voor de toepassing van artikel 344 Programmawet (I) van 24 december 
2002 dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te 
worden op grond van sociale en economische criteria. Dit betekent dat 
nagegaan moet worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen 
werknemer wordt tewerkgesteld, sociaal en economisch verweven is 
met de entiteit waarin, in de loop van de twaalf maanden voorafgaand 
aan zijn indienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij 
vervangt.

De omstandigheid dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst 
werd beëindigd door een werkgever en vervolgens na een onderbreking 
van enkele maanden in dienst wordt genomen door een andere werk-
gever, belet niet dat die werknemer in aanmerking wordt genomen om 
na te gaan of er een sociale verwevenheid bestaat tussen de entiteiten 
uitgebaat door de beide werkgevers.

3. De appelrechters die oordelen dat de omstandigheid dat een werk-
nemer met wie de arbeidsrelatie correct werd beëindigd door een werk-
gever die zijn bedrijvigheid stopt, na twee maanden door een andere 
werkgever wordt in dienst genomen, geen sociale verwevenheid kan tot 
stand brengen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

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

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

rechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof van Gent.
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29 april 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Smetryns, als waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
De Bruyn.

N° 268

2o kamer — 30 april 2013
(P.13.0740.F)

1o eUroPeeS aaNHoUDINGSBeveL. — BUITeNLaNDS BeveL ToT aaNHoU-
DING.- ProCeDUre vaN TeNUITvoerLeGGING IN BeLGIë. — voorWaarDeN. — 
DUBBeLe STrafBaarSTeLLING. — vrIJSTeLLING vaN ToezICHT. — LIJST vaN 
mISDrIJveN. — oNDerzoekSGereCHTeN. — ToezICHT oP De omSCHrIJvING. — 
omvaNG.

2o oNDerzoekSGereCHTeN. — eUroPeeS aaNHoUDINGSBeveL. — BUITeN-
LaNDS BeveL ToT aaNHoUDING.- ProCeDUre vaN TeNUITvoerLeGGING IN BeLGIë. — 
voorWaarDeN. — DUBBeLe STrafBaarSTeLLING. — vrIJSTeLLING vaN ToezICHT. 
— LIJST vaN mISDrIJveN. — ToezICHT oP De omSCHrIJvING. — omvaNG.

3o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — oNDerzoekSGereCHTeN. — eUroPeeS aaNHoU-
DINGSBeveL. — TeNUITvoerLeGGING. — ToePaSSING.

4o GroNDWeT. — GroNDWeT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 149. 
— oNDerzoekSGereCHTeN. — eUroPeeS aaNHoUDINGSBeveL. — TeNUITvoer-
LeGGING. — ToePaSSING.

5o eUroPeeS aaNHoUDINGSBeveL. — TeNUITvoerLeGGING. — arTIkeL 5.2 
evrm. — ToePaSSeLIJkHeID.

6o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 5. — arTIkeL 5.2. — ToePaSSINGSGeBIeD. — eUroPeeS aaNHoUDINGS-
BeveL.

7o eUroPeeS aaNHoUDINGSBeveL. — INHoUD. — BeSCHrIJvING vaN De 
feITeN. — mISDrIJveN Waarvoor De GezoCHTe PerSooN WorDT vervoLGD. — 
NIeT-GePreCISeerDe aaNWIJzINGeN of BeWIJzeN vaN SCHULD. — GevoLGeN.

1o en 2o Het toezicht op de omschrijving, waarmee de rechter krachtens 
artikel 16, § 1, 3o van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel is belast, houdt geen nazicht in van de aanwijzingen van 
schuld en staat de rechterlijke autoriteit van de aangezochte staat niet toe 
de tenuitvoerlegging van het bevel afhankelijk te stellen van het bestaan 
van feitelijke en persoonlijke gegevens die de daarin vermelde telastleg
gingen staven  (1). (Artt. 5, § 2, en 16, § 1, 3o, Uitleveringswet)

3o en 4o De artikelen 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 149 van de Grondwet 

  (1)  Zie Cass. 6 april 2011, AR P.11.0585.F, AC 2011, nr. 250, met concl. adv.-gen. Genicot 
in Pas. 2011.
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zijn niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  (1).

5o en 6o Artikel 5.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, heeft betrekking op de arres
tatie en niet op de later gewezen beslissing over de tenuitvoerlegging van het 
Europees aanhoudingsbevel  (2).

7o Het feit dat de beschrijving van de feiten de aanwijzingen of de bewijzen 
van schuld betreffende de misdrijven waarvoor de gezochte persoon wordt 
vervolgd niet preciseert, belet de rechter niet om wettig uitspraak te doen 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel en heeft dus 
geen schending van artikel 5.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden tot gevolg. 

(o.)

arreST (vertaling)

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

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

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Eerste middel

Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van 
artikel 16, § 1, 3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel.

Het arrest wordt verweten dat het niet antwoordt op het verweer-
middel dat aanvoert dat de aan de eiser ten laste gelegde gedragingen, 
zoals in het tegen hem uitgevaardigde bevel omschreven, niet overeen-
stemmen met de in artikel 5, § 2, 1o en 2o, Wet Europees Aanhoudings-
bevel bedoelde feiten.

Het middel verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling ook dat zij 
heeft geoordeeld dat die gedragingen, overeenkomstig het voormelde 
artikel 5, § 2, als terrorisme en deelneming aan een criminele organi-
satie konden worden omschreven.

Artikel 149 Grondwet is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten 
die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhou-
dingsbevel.

Anders dan de eiser aanvoert houdt het toezicht op de kwalificatie, 
waarmee de rechter krachtens artikel 16, § 1, 3o van de wet is belast, 
geen nazicht in van de aanwijzingen van schuld en staat het de rechter-
lijke autoriteit van de aangezochte staat niet toe de tenuitvoerlegging 

  (1)  Zie Cass. 26 mei 2004, AR P.04.0779.F, AC 2004, nr. 287.
  (2)  Zie Cass. 23 maart 2005, AR P.05.0332.F, AC 2005, nr. 182.
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van het bevel afhankelijk te stellen van het bestaan van feitelijke en 
persoonlijke gegevens die de daarin vermelde telastleggingen staven.

Het Europees aanhoudingsbevel, waarvan de redenen in het bestreden 
arrest zijn samengevat, maakt niet alleen melding van de veelvuldige 
verplaatsingen van de eiser, waarbij hij verschillende Turkse restau-
rants bezoekt en er geld inzamelt. Volgens het bestreden arrest preci-
seert het bevel ook dat de eiser dit zou doen ten bate van een terro-
ristische organisatie, “PKK-KCK” genaamd, die hij door middel van 
bedreiging en afpersing financiert.

De appelrechters hebben aldus hun beslissing dat de beschreven gedra-
ging onder de tot staving van het verzoek tot overlevering in aanmer-
king genomen kwalificaties valt, regelmatig met redenen omkleed en 
naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eiser voert een schending aan van de artikelen 5 en 6 EVRM en van 
artikel 149 Grondwet. Hij verwijt het arrest dat het de tenuitvoerleg-
ging van een op onduidelijke beschuldigingen gegrond Europees aanhou-
dingsbevel toestaat. Het middel voert aan dat de kamer van inbeschul-
digingstelling op dat verweermiddel niet heeft geantwoord.

Artikel 6 EVRM en artikel 149 Grondwet zijn niet toepasselijk op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van 
een Europees aanhoudingsbevel.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Overeenkomstig artikel 5.2 EVRM moet iedere gearresteerde onver-

wijld en in een taal welke hij verstaat, op de hoogte worden gebracht 
van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke 
tegen hem zijn ingebracht.

Dat artikel heeft betrekking op de aanhouding en niet op de beslissing 
die later over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel 
wordt gewezen.

Dat de beschrijving van de feiten de aanwijzingen of bewijzen van 
schuld betreffende de misdrijven waarvoor de gezochte persoon wordt 
gezocht en vervolgd niet preciseert, belet de rechter niet om wettig 
uitspraak te doen over de tenuitvoerlegging van een dergelijk bevel en 
heeft dus geen schending van artikel 5.2. EVRM tot gevolg.

Voor het overige antwoordt het arrest op het aangevoerde verweer-
middel. Met overneming van de redenen van de vordering van het open-
baar ministerie wijst het immers erop dat de onderzoeksrechter de eiser, 
in aanwezigheid van een tolk, in kennis heeft gesteld van het bestaan 
en de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel, dat het dossier een 
afschrift bevat van de ambtelijke opdracht van de autoriteit van de 
uitvaardigende Staat, dat dit stuk de in het bevel vermelde feiten 
uitvoerig beschrijft, en dat het dossier de eiser minstens een dag voor 
zijn verschijning voor de raadkamer ter beschikking is gesteld.

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

30 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Benkhelifa (bij de 
balie te Brussel) en de heer Stein (bij de balie te Brussel).

N° 269

2o kamer — 30 april 2013

(P.12.1133.N)

1o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — reCHT vaN verDeDIGING. — reCHT oP BIJSTaND 
vaN eeN aDvoCaaT. — INTerPreTaTIe eUroPeeS Hof voor De reCHTeN vaN De 
meNS. — DraaGWIJDTe.

2o reCHT vaN verDeDIGING. — STrafzakeN. — verDraG reCHTeN vaN 
De meNS. — arTIkeL 6.3. — reCHT oP BIJSTaND vaN eeN aDvoCaaT. — INTerPre-
TaTIe eUroPeeS Hof voor De reCHTeN vaN De meNS. — DraaGWIJDTe.

3o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — reCHT vaN verDeDIGING. — reCHT oP BIJSTaND vaN 
eeN aDvoCaaT. — BePerkING. — voorWaarDe.

4o reCHT vaN verDeDIGING. — STrafzakeN. — verDraG reCHTeN vaN 
De meNS. — arTIkeL 6.3. — reCHT oP BIJSTaND vaN eeN aDvoCaaT. — BePer-
kING. — voorWaarDe.

5o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reCHT oP eeN eerLIJk ProCeS. — reCHT oP 
BIJSTaND vaN eeN aDvoCaaT. — INTerPreTaTIe eUroPeeS Hof voor De reCHTeN 
vaN De meNS. — DraaGWIJDTe. — GreNS. — voorWaarDe. — ToePaSSING.

6o aDvoCaaT. — oNDerzoek IN STrafzakeN. — verDraG reCHTeN vaN De 
meNS. — arTIkeL 6.1. — reCHT oP eeN eerLIJk ProCeS. — reCHT oP BIJSTaND 
vaN eeN aDvoCaaT. — INTerPreTaTIe eUroPeeS Hof voor De reCHTeN vaN De 
meNS. — DraaGWIJDTe. — GreNS. — voorWaarDe. — ToePaSSING.

7o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — reCHT vaN verDeDIGING. — reCHT oP BIJSTaND 
vaN eeN aDvoCaaT. — CaUTIePLICHT. — zWIJGreCHT. — DraaGWIJDTe.- PerSooN 
DIe BeLaSTeNDe verkLarINGeN afLeGT over eeN DerDe. — ToePaSSeLIJkHeID. 
— UITzoNDerING.
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8o reCHT vaN verDeDIGING. — STrafzakeN. — reCHT oP BIJSTaND vaN 
eeN aDvoCaaT. — CaUTIePLICHT. — zWIJGreCHT. — DraaGWIJDTe.- PerSooN DIe 
BeLaSTeNDe verkLarINGeN afLeGT over eeN DerDe. — ToePaSSeLIJkHeID. — 
UITzoNDerING.

9o CaSSaTIemIDDeLeN. — STrafzakeN. — BeLaNG. — STrafvorDerING. 
— eéN eNkeLe STraf voor verSCHILLeNDe mISDrIJveN. — mIDDeL DaT SLeCHTS 
oP ééN vaN DIe mISDrIJveN BeTrekkING HeefT. — STraf Naar reCHT veraNT-
WoorDT Door eeN aNDer mISDrIJf. — GevoLG.

10o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reDeLIJke TermIJN. — overSCHrIJDING. — reCHTS-
HerSTeL. — STrafvermINDerING. — BeGrIP. 

11o STraf. — aLGemeeN. STraf eN maaTreGeL. WeTTIGHeID. — 
aLGemeeN. — reDeLIJke TermIJN. — overSCHrIJDING. — reCHTSHerSTeL. — 
STrafvermINDerING. — BeGrIP. 

12o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reDeLIJke TermIJN. — overSCHrIJDING. — reCHTS-
HerSTeL. — oNaaNTaSTBare BeoorDeLING Door De reCHTer.

13o oNaaNTaSTBare BeoorDeLING Door De feITeNreCHTer. — 
STrafzakeN. — reDeLIJke TermIJN. — overSCHrIJDING. — reCHTSHerSTeL.

1o, 2o, 3o en 4o Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij 
artikel 6.3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van 
de Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang 
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzon
dere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht te 
beperken ; zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de recht
vaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde zoals 
beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken  (1).

5o en 6o Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist 
slechts dat een verdachte bijstand van een advocaat wordt verleend tijdens 
zijn verhoor door de politie in zoverre hij zich in een bijzonder kwetsbare 
positie bevindt, wat onder meer het geval is wanneer hij van zijn vrijheid 
beroofd is  (2).

7o en 8o Een persoon kan zich slechts beroepen op het recht op bijstand van 
een advocaat, wanneer hij verhoord wordt over misdrijven die hem ten laste 
kunnen worden gelegd ; hieruit volgt dat dit recht op bijstand, net als de 
cautieplicht, het zwijgrecht en de regel dat niemand verplicht kan worden 
zichzelf te beschuldigen, waarmee het recht op bijstand verbonden is, enkel 
geldt in personam zodat een verdachte zich bijgevolg niet kan beroepen 
op de miskenning van die rechten betreffende de belastende verklaringen 
afgelegd lastens hem door een persoon die voor hem slechts een getuige is, 
tenzij deze persoon bij zijn verhoor van diezelfde rechten diende te genieten 

  (1)  Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210.
  (2)  Zie : Cass. 28 feb. 2012, AR P.11.1802.N, AC 2012, nr. 138 ; Cass. 17 april 2012, AR 

P.11.0975.N, AC 2012, nr. 228 ; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210.
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en op grond van de miskenning ervan de afgelegde belastende verklaringen 
intrekt  (1).

9o Wanneer wegens verscheidene misdrijven één straf is uitgesproken, is bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk, de vordering tot vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering die gegrond is op een middel dat enkel betrek
king heeft op één van die misdrijven, terwijl de uitgesproken straf naar 
recht verantwoord blijft door een ander misdrijf ; hieraan doet geen afbreuk 
de omstandigheid dat de gevolgen van de schuldigverklaring van het ene 
misdrijf de eisers zwaarder treffen dan de gevolgen van de schuldigverkla
ring voor het andere misdrijf  (2).

10o en 11o Wanneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, 
kan hij een passend rechtsherstel verlenen onder meer door een straf uit te 
spreken die bij wet is bepaald, maar die op een reële en meetbare wijze lager 
is dan die welke hij had kunnen opleggen indien hij de overdreven duur van 
de rechtspleging niet had vastgesteld ; geen enkele wettelijke of verdrags
rechtelijke bepaling verplicht hem echter de aldus opgelegde straf te moti
veren door ze te vergelijken met de in eerste aanleg opgelegde straf waardoor 
hij niet gebonden is, of verbiedt hem een zwaardere straf uit te spreken dan 
deze die de eerste rechter heeft uitgesproken  (3).
12o en 13o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet 

verbonden worden aan het overschrijden van de redelijke termijn. 

(G. e.a. T. DeLTa LoyD SCHaDeverzekerINGeN N.v. ; v. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 21 mei 2012.

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

De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes 
middelen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. De eisers I en II zijn geheel of ten dele vrijgesproken voor verschei-
dene telastleggingen.

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

  (1)  Zie : Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. van advocaat-
generaal Duinslaeger ; Cass. 5 sept. 2012, AR P.12.0418.F, AC 2012, nr. 447 ; Cass. 6 nov. 
2012, AR P.12.0846.N, AC 2012, nr. 597 ; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210.

  (2)  Zie : Cass. 31 mei 1989, AR 7513, AC 1988-1989, nr. 562.
  (3)  Zie : Cass. 18 sept. 2012, AR P.12.0349.N, AC 2012, nr. 470.
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Middel van de eisers I

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c) EVRM, 
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging : het arrest oordeelt ten onrechte dat de verklaringen die de 
eiser I.1 in zijn verhoren door de politie heeft afgelegd zonder bijstand 
van een advocaat en zonder te zijn gewezen op zijn zwijgrecht en zijn 
recht op bijstand van een advocaat, zijn recht van verdediging en zijn 
recht op een eerlijk proces niet onherstelbaar miskennen ; het arrest 
gebruikt deze verklaringen als steunbewijs voor de veroordeling van de 
eiser I.1 ; zulke verklaringen mogen in het geheel niet tegen de beklaagde 
worden gebruikt ; bovendien is de schending van eisers vermelde rechten 
onherroepelijk en kan zij niet rechtgezet worden in een later stadium 
van de procedure ; anders dan het arrest stelt, moet de verdachte op 
ondubbelzinnige wijze kennis krijgen van zijn zwijgrecht en wordt dat 
recht niet verzekerd door de rechten waarover de verdachte beschikt 
krachtens artikel 47bis Wetboek van Strafvordering, zoals van toepas-
sing ten tijde van de verhoren ; de omstandigheden dat de eiser in zijn 
eerste verhoren geen bekentenissen heeft afgelegd of dat hij tijdens zijn 
verhoren niet was aangehouden of gearresteerd, doet geen afbreuk aan de 
miskenning van zijn vermelde rechten ; het arrest besluit ten onrechte 
niet tot de nietigheid van eisers verhoren na zijn eerste verhoren van 
22 mei 2003 omdat hij intussen een advocaat kon raadplegen, terwijl de 
latere verhoren andere feiten betroffen dan de eerste verhoren, zodat hij 
niet op zinvolle wijze een advocaat kon raadplegen om zijn verhoor voor 
te bereiden ; het arrest gebruikt eveneens ten onrechte de belastende 
verklaringen die de eiser II.1 als medebeklaagde aan de politie heeft 
afgelegd zonder bijstand van een raadsman en zonder naleving van de 
cautieplicht, als grondslag voor de veroordeling van de eisers.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
de verhoren van de eiser I.1 na 22 mei 2003 andere feiten betroffen dan 
zijn verhoren van die datum.

In zoverre het onderdeel verplicht tot een onderzoek van feiten waar-
voor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

4. Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 
EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang 
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzon-
dere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht 
te beperken. Zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de 
rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde 
zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken. 

5. Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist 
slechts dat een verdachte bijstand van een advocaat wordt verleend 
tijdens zijn verhoor door de politie, in zoverre hij zich in een bijzonder 
kwetsbare positie bevindt, wat onder meer het geval is wanneer hij van 
zijn vrijheid beroofd is.
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In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een verdachte bij zijn verhoor 
steeds bijstand moet hebben van een raadsman, faalt het naar recht.

6. Het arrest stelt vast en oordeelt onder meer dat : 
— de eiser I.1 voorafgaand aan zijn eerste verhoor door de onderzoe-

kers in kennis werd gesteld van de bepalingen van artikel 47bis Wetboek 
van Strafvordering en hem een kopie van zijn verklaringen werd over-
handigd ;

— de eiser I.1 de mogelijkheid heeft gekregen om aanvullingen of 
rectificaties aan te brengen aan eerdere verhoren ;

— de eiser I.1 in zijn eerste drie verhoren door de onderzoekers op 
22 mei 2003 geen verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de 
bewezen verklaarde telastleggingen, die voor hem bezwarend zijn en die 
niet blijken uit de voorliggende stukken, dan wel uit de verklaringen 
van de andere personen die in het dossier werden gehoord ;

— het eerstvolgende verhoor dat door de onderzoekers van de eiser I.1 
werd afgenomen, dateert van 17 juni 2003, zodat hij intussen ruimschoots 
de mogelijkheid heeft gehad een raadsman te consulteren om met deze 
te overleggen ;

— de eiser I.1 vóór of tijdens zijn verhoor door de onderzoekers op geen 
enkel ogenblik te kennen heeft gegeven de bijstand van een raadsman 
te verlangen of pas verklaringen te willen afleggen na consultatie van 
een raadsman ;

— de eiser I.1 nooit is opgepakt of aangehouden geweest, doch werd 
uitgenodigd op de burelen van de onderzoekers om ondervraagd te 
worden naar aanleiding van anonieme informatie in verband met moge-
lijke corruptie door hemzelf ; 

— de verklaringen door de eiser I.1 afgelegd vanaf 17 juni 2003 geen 
zodanige impact kunnen gehad hebben op het verloop van het straf-
proces dat dit geen eerlijk karakter meer zou vertonen.

7. Met die redenen geeft het arrest te kennen dat de eiser I.1 zich ter 
gelegenheid van zijn verhoren niet in een bijzonder kwetsbare positie 
bevond en oordeelt het dat zijn verhoren zonder bijstand van een advo-
caat en zonder het vervullen van de cautieplicht, zijn recht op een eerlijk 
proces niet ernstig in het gedrang hebben gebracht en zijn recht van 
verdediging niet hebben belemmerd. Aldus is de beslissing naar recht 
verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
8. Een persoon kan zich slechts beroepen op het recht op bijstand van 

een advocaat, wanneer hij verhoord wordt over misdrijven die hem ten 
laste kunnen worden gelegd. Daaruit volgt dat dit recht op bijstand, net 
als de cautieplicht, het zwijgrecht en de regel dat niemand verplicht 
kan worden zichzelf te beschuldigen, waarmee het recht op bijstand 
verbonden is, enkel geldt in personam.

Een verdachte kan zich bijgevolg niet beroepen op de miskenning van 
die rechten betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem 
door een persoon die voor hem slechts een getuige is, tenzij deze persoon 
bij zijn verhoor van diezelfde rechten diende te genieten en op grond van 
de miskenning ervan de afgelegde belastende verklaringen intrekt. 
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In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het naar recht.

9. Uit het antwoord op het eerste middel van de eisers II blijkt dat de 
veroordeling van de eiser II.1 kan gegrond worden op de verklaringen die 
hijzelf aan de politie heeft afgelegd. Bijgevolg kan ook de veroordeling 
van de eisers op die verklaringen gegrond worden.

In zoverre kan het onderdeel evenmin niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c) EVRM 
en artikel 149 Grondwet, alsmede miskenning van de bewijskracht van 
de beroepsconclusie van de eiser I.1 en van de brief waarbij hij aan de 
procureur des Konings zijn beklag maakte over de houding van de verba-
lisanten V en M : het arrest oordeelt dat de eiser I.1 slechts in alge-
mene termen en zonder concreet toe te lichten of, hoe, in welk opzicht 
of in welke mate zijn rechten van verdediging zouden zijn aangetast, 
aanvoert dat artikel 6 EVRM is miskend door een gebrek aan bijstand 
van een raadsman tijdens zijn verhoren door de politie en dat de zonder 
bijstand afgelegde verklaringen van hemzelf of de eiser II.1 niet als 
bewijs voor een veroordeling kunnen gebruikt worden ; de eiser I.1 heeft 
echter in zijn conclusie en met de bovenvermelde brief wel degelijk de 
miskenning concreet aangetoond met verwijzing naar de houding van 
de verbalisanten ; door niet te antwoorden op dat verweer schendt het 
arrest tevens de motiveringsplicht ; door de concrete schendingsgronden 
te negeren schendt het arrest ook artikel 6.1 en 6.3.c) EVRM. 

11. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
de eiser I.1 zich voor de appelrechters heeft beklaagd over de houding 
van de verbalisanten tegenover de eiser II.1.

In zoverre is het onderdeel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.

12. Met de enkele verwijzing naar de brief aan de procureur des 
Konings, zonder de inhoud van die brief zelf over te nemen en toe te 
lichten, bevat eisers conclusie geen concreet verweer waaruit hij een 
rechtsgevolg afleidt. Het arrest dient bijgevolg de inhoud van die brief 
niet te beantwoorden.

In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden.

13. Verder geeft het arrest geen uitlegging van eisers brief aan de 
procureur des Koning. Het kan bijgevolg de bewijskracht ervan niet 
miskennen.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

14. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, heeft de eiser I.1 uit het 
in zijn beroepsconclusie aangevoerde verweer dat zijn recht van verde-
diging des te meer was miskend door de agressieve houding van verba-
lisant V, geen rechtsgevolg afgeleid met betrekking tot het gebrek aan 
bijstand van een advocaat ter gelegenheid van zijn verhoren door de 
politie.

Met het in het onderdeel weergegeven oordeel geeft het arrest bijge-
volg aan de bewoordingen van eisers beroepsconclusie een uitlegging die 
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met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is. Evenmin schendt het 
met dat oordeel artikel 6.1 en 6.3.c) EVRM.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Eerste middel van de eisers II

15. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM : het arrest 
miskent eisers’ recht op een eerlijk proces doordat het de verklaringen 
die de eiser II.1 en de eiser I.1 als medebeklaagde aan de politie hebben 
afgelegd zonder bijstand van een advocaat, als steunbewijs voor eisers’ 
veroordeling gebruikt, terwijl de veroordeling in geen enkele mate mag 
gesteund zijn op zulke verklaringen ; daaraan wordt geen afbreuk gedaan 
door de redengeving van het arrest (ro 1.5 en 1.6).

16. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel van het 
middel van de eisers I, moet een verdachte bij zijn verhoor enkel bijstand 
hebben van een advocaat in zoverre hij zich in een bijzonder kwetsbare 
positie bevindt.

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

17. Het arrest stelt vast en oordeelt onder meer dat :

— de eiser II.1 voorafgaand aan elk verhoor door de onderzoekers in 
kennis werd gesteld van de bepalingen van artikel 47bis Wetboek van 
Strafvordering en hem een kopie van zijn verklaringen werd overhan-
digd ;

— de eiser II.1 de mogelijkheid werd gegeven om aanvullingen of recti-
ficaties aan te brengen aan eerdere verhoren, waarop hij nooit is inge-
gaan ;

— de eiser II.1 nooit werd aangehouden zodat hij ruimschoots de moge-
lijkheid heeft gehad hangende het opsporingsonderzoek een raadsman te 
consulteren ;

— de eiser II.1 voorafgaand of tijdens zijn verhoor door de onderzoe-
kers op geen enkel ogenblik te kennen heeft gegeven de bijstand van een 
raadsman te verlangen of pas verklaringen te willen afleggen na consul-
tatie van een raadsman ;

— de eiser II.1 op 13 mei 2004 voor het eerst werd verhoord een jaar 
na de eerste verhoren van de eiser I.1, met wie hij bevriend was, die hij 
regelmatig zag en die hij volgens zijn eigen verklaring een week voor 
zijn eerste verhoor nog had gesproken ;

— het ondenkbaar is dat de eiser I.1 de eiser II.1 niet zou hebben inge-
licht van het hangende onderzoek, zodat de eiser II.1 toen hij werd uitge-
nodigd voor verhoor door de verbalisanten, kon vermoeden waarover dit 
handelde en voorafgaandelijk een raadsman kon consulteren ;

— de eiser II.1 voor zijn later afgenomen verhoren de mogelijkheid had 
zijn raadsman te contacteren en met deze te overleggen.

18. Met die redenen geeft het arrest te kennen dat de eiser I.1 zich ter 
gelegenheid van zijn verhoren niet in een bijzonder kwetsbare positie 
bevond en oordeelt het dat zijn verhoren zonder bijstand van een advo-
caat zijn recht op een eerlijk proces niet ernstig in het gedrang hebben 
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gebracht en zijn recht van verdediging niet hebben belemmerd. Aldus is 
de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
19. Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel 

van de eisers I blijkt dat een verdachte zich niet kan beroepen op de 
miskenning van het recht op bijstand, de cautieplicht, het zwijgrecht en 
de regel dat niemand verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen met 
betrekking tot de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem door 
een persoon die voor hem slechts een getuige is, tenzij deze persoon bij 
zijn verhoor van diezelfde rechten diende te genieten en op grond van de 
miskenning ervan de afgelegde belastende verklaringen intrekt.

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

20. Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel van 
de eisers I blijkt dat de veroordeling van de eiser I.1 kan gegrond worden 
op de verklaringen die hijzelf aan de politie heeft afgelegd. Bijgevolg kan 
ook de veroordeling van de eisers op die verklaringen gegrond worden.

In zoverre kan het middel evenmin worden aangenomen.

Tweede middel van de eisers II

21. Het middel voert schending aan van artikel 14.3.g IVBPR en 
artikel 6 EVRM : het arrest oordeelt ten onrechte dat het zwijg-
recht afdoende gevrijwaard wordt doordat de verdachte op grond van 
artikel 47bis Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing ten tijde 
van de verhoren, voorafgaandelijk aan zijn politieverhoor verplichtend 
wordt gewezen op het feit dat zijn verklaringen als bewijs in rechte 
kunnen worden gebruikt.

22. Het middel heeft dezelfde strekking als het eerste onderdeel van 
het eerste middel van de eisers I en kan om dezelfde reden niet worden 
aangenomen.

Derde middel van de eisers II

23. Het middel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15 
IVBPR en de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet : het arrest oordeelt 
ten onrechte dat artikel 246, § 2, Strafwetboek van toepassing is in zijn 
interpretatie volgens artikel 3 van de interpretatieve wet van 11 mei 
2007, in werking getreden op 8 juni 2007, op grond waarvan onder het 
woord “voorstellen aan een persoon die een openbaar ambt uitoefent van 
een aanbod, belofte of voordeel” ook wordt verstaan het “toekennen” 
aan zulke persoon van zulk aanbod, belofte of voordeel ; ten tijde van de 
feiten, die voorafgaan aan de interpretatieve wet, was degene die enkel 
inging op een verzoek van een ambtenaar om een voordeel te krijgen 
teneinde een in artikel 247 Strafwetboek bedoelde gedraging aan te 
nemen, niet strafbaar ; de interpretatieve wet breidt de strafbaarstel-
ling van artikel 246, § 2, Strafwetboek retroactief uit en is in strijd met 
de toegankelijkheid en de voorzienbaarheid van de strafwet.

De eisers vragen het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof :
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“Schendt het artikel 246, § 2, van het Strafwetboek, zoals dit dient 
toegepast te worden ingevolge artikel 3 van de Wet van 11 mei 2007, 
het legaliteitsbeginsel en het non-retraoactiviteitsbeginsel in straf-
zaken, zoals weergegeven in de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de 
Grondwet, doordat diegene die vóór 8 juni 2007 (datum van de inwer-
kingtreding van artikel 3 van de Wet van 11 mei 2007) enkel inging op 
de vraag of de eis van een persoon die een openbaar ambt uitoefent, 
om hem een in artikel 246, § 2, van het Strafwetboek bedoeld aanbod, 
belofte of voordeel te geven, én dit zonder dat hij voorafgaandelijk 
daaraan enig voorstel daartoe geformuleerd had, toch strafbaar zou 
zijn overeenkomstig artikel 246, § 2, van het Strafwetboek, terwijl deze 
wetsbepaling zelf nochtans het voorstellen van het bedoelde aanbod, 
belofte of voordeel, vermeldt als een vereiste voorwaarde voor straf-
baarheid ?”

24. Het arrest verklaart de eisers schuldig aan de telastleggingen A.1 
tot A.4 (actieve omkoping) en C.1 tot C.4 (valsheid in geschriften) en 
veroordeelt hen wegens eenheid van opzet tot één straf. Het middel 
betreft enkel de schuldigverklaring van de eisers aan de telastleggingen 
A.1 tot A.4.

25. Het arrest oordeelt dat de facturen die het voorwerp zijn van de 
telastleggingen C.1 tot C.4 vals zijn daar ze betrekking hebben op fictieve 
prestaties die enkel kunnen aangezien worden als steekpenningen van 
de eiseres II.2 ten gunste van de leidend ambtenaar van de eiseres I.2 en 
van de eiser I.1. Het arrest oordeelt bijgevolg dat die telastleggingen 
autonoom bewezen zijn, ongeacht de schuld van de eisers aan de telast-
leggingen A.1 tot A.4.

Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordeelt het arrest bijgevolg 
niet dat die telastleggingen onlosmakelijk verbonden zijn met de telast-
leggingen A1 tot A4 en dat ze het ene misdrijf hebben aangezien als een 
middel om het andere misdrijf te realiseren. 

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
26. Evenmin blijkt dat de appelrechters de straftoemeting specifiek 

hebben gesteund op de schuldigverklaring van de eisers voor de telast-
leggingen A.1 tot A.4.

In zoverre mist het middel evenzeer feitelijke grondslag.
27. Wanneer wegens verscheidene misdrijven één straf is uitgesproken, 

is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, de vordering tot vernieti-
ging van de beslissing op de strafvordering die gegrond is op een middel 
dat enkel betrekking heeft op één van die misdrijven, terwijl de uitge-
sproken straf naar recht verantwoord blijft door een ander misdrijf, in 
dit geval de misdrijven vermeld onder de telastleggingen C.1 tot C.4. 
Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat de gevolgen van de 
schuldigverklaring van het ene misdrijf de eisers zwaarder treffen dan 
de gevolgen van de schuldigverklaring voor het andere misdrijf. 

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
28. Vermits het middel niet ontvankelijk is om redenen die niet 

ontleend zijn aan normen die het onderwerp uitmaken van de voorge-
stelde prejudiciële vraag, wordt deze niet gesteld.
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Vierde middel van de eisers II

29. Het middel voert schending aan van artikel 246, § 2, Strafwetboek : 
het arrest neemt ten onrechte aan dat de eiseres I.2 een persoon was 
die een openbaar ambt uitoefende in de zin van dat artikel ; een persoon 
oefent enkel een openbaar ambt uit wanneer hij door zijn werk of taak 
ertoe bijdraagt in een collectieve behoefte te voorzien ; de persoon die 
in opdracht van een gemeente de uitvoering van een werk voor deze 
gemeente controleert, oefent geen openbaar ambt uit.

30. Om de redenen die blijken uit het antwoord op het derde middel, 
blijft de opgelegde straf verantwoord door de schuldigverklaring van de 
eisers aan de telastleggingen C.1 tot C.4.

Bijgevolg is het middel dat enkel de telastleggingen A.1 tot A.4 betreft, 
niet ontvankelijk.

Vijfde middel van de eisers II

31. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet :
— het arrest beantwoordt niet eisers’ aanbod tot deskundigenonder-

zoek ter staving van de waarachtigheid van de werkzaamheden van de 
eiser I.1 met betrekking tot het verbeteren van de veiligheidsuitrusting 
van de werkplaatsen van de eiseres II.2, noch op hun verweer dat de eiser 
I.1 minstens eenmaal ter plaatse was op de werf te Sint-Katelijne-Waver 
(eerste onderdeel) ;

— bij het beoordelen van het fictieve karakter van de facturen, beant-
woordt het arrest niet eisers’ verweer dat het louter toeval is dat het 
uittreksel van de financiële rekening van de eiseres II.2 waaruit de eerste 
storting van de gemeente Assenede bleek, dateert van dezelfde dag als de 
eerste twee facturen van de eiseres II.3 (tweede onderdeel) ;

— door te oordelen dat het fictieve karakter van de factuur wordt 
bewezen door het ontbreken van enige schets of schriftelijk advies van 
de eiser I.1 en door het factureren door de eiseres III.3 op dezelfde dag 
als de kennisname van de eerste storting van de gemeente Assenede, 
beantwoordt het arrest niet eisers’ verweer dat uit het ontbreken van 
enige schets of schriftelijk advies niet kan afgeleid worden dat het zou 
gaan om een fictieve factuur en dat het versturen van de factuur op de 
dag van de kennisname van de geldstorting door de gemeente Assenede 
op toeval berust (derde onderdeel) ;

— door zich te baseren op de tegenstrijdigheid in de verklaringen tussen 
de eiser II.1 en de eiser I.1 over het al dan niet bestaan van schetsen 
om de stukken voor de beveiliging van de machines te kunnen maken, 
beantwoordt het arrest niet het verweer van de eisers dat die schetsen 
slechts niet-bewaarde werktekeningen en geen schriftelijke verslagen of 
plannen waren (vierde onderdeel) ;

— het arrest beantwoordt niet eisers’ verweer dat de aannemer die de 
eiser I.1 op de werf V W heeft gezien en binnengelaten niet werd onder-
vraagd, noch op hun aanbod tot het horen van die aannemer (vijfde 
onderdeel) ;

— door te oordelen dat het fictieve karakter van bepaalde facturen 
wordt bewezen door de omstandigheid dat zij betrekking hebben op 
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prestaties die dateren van vóór het arbeidsongeval bij de eiseres II.2, 
beantwoordt het arrest niet eisers’ verweer dat het niet abnormaal is 
dat de eiser II.1 zich na geruime tijd van tijdsperiode heeft vergist, wat 
trouwens ook het geval was bij andere getuigen, en dat er ook vóór het 
arbeidsongeval reeds sprake was van een behoorlijke tijdsnood van de 
eisers (zesde onderdeel) ;

— het arrest antwoordt niet op eisers’ verweer dat, zelfs al zou de eiser 
I.1 bepaalde of alle gefactureerde prestaties niet hebben geleverd, dit 
evenzeer kan betekenen dat hij de eisers om de tuin heeft geleid en zij 
dus onverschuldigde betalingen hebben verricht, maar dat er niet uit kan 
besloten worden dat er sprake was van omkoping (zevende onderdeel) ;

— door de schuld van de eisers af te leiden uit de omstandigheid dat de 
eiser II.1 verklaarde dat hij de eiser I.1 de opdracht gaf aanwezig te zijn 
bij de opening van de offertes terwijl gebleken is dat de eiser II.1 daar 
zelf aanwezig was, beantwoordt het arrest niet eisers’ verweer dat de 
omstandigheid dat de eiser II.1 bij de opening van de offertes aanwezig 
was, niet betekent dat de eiser I.1 niet de voorbereiding van het dossier 
zou gedaan hebben (achtste onderdeel) ;

— door de schuld van de eisers af te leiden uit de omstandigheid dat 
de eiser I.1 verkeerde informatie gaf over de plaatselijke gesteldheid 
van de molen, beantwoordt het arrest niet het door de eisers aange-
haalde verweer van de eiser I.1 en hun verweer dat, wanneer de eiser I.1 
in werkelijkheid misschien minder werk heeft verricht dan hij aan de 
eisers meedeelde en aanrekende, dit niet betekent dat de eisers de eiser 
I.1 zouden hebben omgekocht (negende onderdeel) ;

— door de schuld van de eisers af te leiden uit de omstandigheid dat de 
eiser I.1 niet wist dat er een restaurant bij de molen was, beantwoordt 
het arrest niet het door de eisers aangehaalde verweer van de eiser I.1 
en hun verweer dat, wanneer de eiser I.1 aan de eisers zaken zou hebben 
aangerekend die hij niet heeft gepresteerd, dit geenszins bewijst dat er 
sprake is van omkoping (tiende onderdeel) ;

— het arrest antwoordt niet op eisers’ verweer dat het totaalbedrag 
van de vier facturen geen effen bedrag was, er op de facturen BTW diende 
betaald te worden, de inkomsten werden aangegeven aan de fiscus en er 
geen reden was om de bedragen in vier verschillende facturen te gaan 
opdelen, wat erop wijst dat er hier geen sprake is van omkoping (elfde 
onderdeel) ;

32. Met de redenen die het bevat, vermeldt het arrest (p. 46 tot 53) de 
grondslag voor de schuldigverklaring van de eisers aan de telastleg-
gingen A.1 tot A.4 en C.1 tot C.4 en beantwoordt het hun verweer.

De redenen voor die schuldigverklaring houden geen verband met het 
voorwerp van het door de eisers in het eerste en vijfde onderdeel gefor-
muleerde bewijsaanbod. Bijgevolg was dat bewijsaanbod niet dienend en 
dienden de appelrechters er niet meer op te antwoorden.

In zoverre kunnen het eerste en het vijfde onderdeel niet worden 
aangenomen.

33. Met het overige in de onderdelen vermelde verweer hebben de eisers 
geen zelfstandig verweer beoogd, maar slechts argumenten aangevoerd 
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tot staving van hun verweer dat de onder de telastleggingen C.1 tot C.4 
vermelde facturen niet fictief en dus niet vals waren en geen middel 
waren om de in de telastleggingen A.1 tot A.4 vermelde omkoping te 
realiseren. De appelrechters dienden die argumenten niet afzonderlijk 
te beantwoorden.

In zoverre kunnen de onderdelen voor het overige evenmin worden 
aangenomen.

Zesde middel van de eisers II

34. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 195 
en 211 Wetboek van Strafvordering en artikel 8, § 1, Probatiewet : het 
arrest stelt een “buitensporige” overschrijding van de redelijke termijn 
vast en oordeelt dat dit een gevolg moet hebben wat de sanctie betreft ; 
niettemin verhoogt het arrest op ernstige wijze en zonder bijzondere 
motivering de aan de eisers opgelegde effectieve geldboeten, onder meer 
door het niet langer toekennen van het door de eerste rechter verleende 
uitstel van tenuitvoerlegging ; het arrest compenseert de als “buiten-
sporig” aangemerkte overschrijding van de redelijke termijn dus niet en 
motiveert onvoldoende de aan de eisers opgelegde bestraffing en het niet 
verlenen van uitstel van tenuitvoerlegging. 

35. Het arrest oordeelt dat de eisers terecht inroepen dat de behande-
ling van de zaak een buitensporige vertraging heeft opgelopen, waardoor 
de redelijke termijn is overschreden. Hierdoor stelt het geen “buitenspo-
rige” overschrijding van de redelijke termijn vast.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
36. Het arrest verlaagt de aan de eiser II.1 opgelegde hoofdgevangenis-

straf en de aan de eiseres II.2 opgelegde geldboete.
In zoverre het middel aanvoert dat het arrest de eisers een zwaardere 

bestraffing oplegt dan het beroepen vonnis, mist het evenzeer feitelijke 
grondslag.

37. Wanneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn is over-
schreden, kan hij een passend rechtsherstel verlenen onder meer door 
een straf uit te spreken die bij wet is bepaald, maar die op een reële en 
meetbare wijze lager is dan die welke hij had kunnen opleggen indien 
hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld. Geen 
enkele wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling verplicht hem echter 
de aldus opgelegde straf te motiveren door ze te vergelijken met de in 
eerste aanleg opgelegde straf waardoor hij niet gebonden is, of verbiedt 
hem een zwaardere straf uit te spreken dan deze die de eerste rechter 
heeft uitgesproken.

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

38. Voor het overige oordeelt de rechter onaantastbaar in feite welk 
gevolg moet verbonden worden aan het overschrijden van de redelijke 
termijn. 

In zoverre het middel opkomt tegen dat oordeel, is het niet ontvankelijk.
39. Het arrest bepaalt de strafmaat met inachtneming van de over-

schrijding van de redelijke termijn, waardoor het te kennen geeft dat, 
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zonder die overschrijding, het een zwaardere straf zou uitspreken. Aldus 
bepaalt het arrest op reële en meetbare wijze een lagere straf.

40. Met de redenen die het bevat, bepaalt het arrest (p. 76-78) overeen-
komstig de artikelen 195, tweede lid, en 211 Wetboek van Strafvordering, 
de keuze en de maat van de aan de eisers opgelegde straffen, zonder dat 
het de redenen dient op te geven waarom het de geldboete voor de eiser 
II.1 verzwaart en geen uitstel van tenuitvoerlegging verleent voor 
de aan de eisers opgelegde straffen. Aldus is de beslissing naar recht 
verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
41. De eisers hebben de appelrechters niet verzocht uitstel van tenuit-

voerlegging te verlenen voor de uit te spreken straffen. Bijgevolg dient 
het arrest niet nader te motiveren waarom het geen uitstel verleent.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

42. 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 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer L. Arnou (bij 
de balie te Brugge), de heer Content (bij de balie te Brugge) en de heer 
P. Arnou (bij de balie te Brugge).

N° 270

2o kamer — 30 april 2013
(P.12.1290.N)

1o reCHTeN vaN De meNS. — verDraG reCHTeN vaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reDeLIJke TermIJN. — BeoorDeLING. — CrITerIa. 
— HoUDING vaN meDeBekLaaGDeN. — DraaGWIJDTe.

2o HoGer BeroeP. — STrafzakeN (DoUaNe eN aCCIJNzeN INBe-
GrePeN). — GevoLGeN. BevoeGDHeID vaN De reCHTer. — BePerkT HoGer 
BeroeP vaN HeT oPeNBaar mINISTerIe. — BevoeGDHeID vaN De aPPeLreCHTer. 
— GreNzeN.

3o mISDrIJf. — ToerekeNBaarHeID. — reCHTSPerSoNeN. — GeLIJk-
TIJDIGe STrafBaarSTeLLING vaN reCHTSPerSooN eN NaTUUrLIJke PerSooN. — 
voorWaarDe. — vaSTSTeLLING vaN foUT.

4o mISDrIJf. — aLGemeeN. BeGrIP. maTerIeeL eN moreeL 
BeSTaNDDeeL. eeNHeID vaN oPzeT. — reCHTSPerSooN. — STrafreCH-
TeLIJke veraNTWoorDeLIJkHeID. — foUT. — moreeL BeSTaNDDeeL.
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1o Artikel 6.1 EVRM sluit niet uit dat bij de beoordeling van de redelijke 
termijn de houding van medebeklaagden in aanmerking wordt genomen in 
zoverre deze de rechterlijke overheid ertoe noopt de verdere behandeling van 
de zaak te vertragen of uit te stellen.

2o Wanneer een beklaagde vervolgd werd wegens twee verschillende feiten en 
hij voor één feit werd vrijgesproken en voor een ander tot straf werd veroor
deeld, draagt het tot de beslissing over één van die telastleggingen beperkt 
hoger beroep van het openbaar ministerie alleen de kennisneming van die 
beslissing aan de appelrechters op  (1). (Artt. 202, 203 en 203bis, Wetboek 
van Strafvordering)

3o en 4o Uit artikel 5 Strafwetboek volgt dat het voor de gelijktijdige strafbaar
stelling van de rechtspersoon en de natuurlijke persoon niet volstaat dat de 
rechter vaststelt dat de natuurlijke persoon een fout wetens en willens heeft 
gepleegd, maar dat hij ook bij de rechtspersoon de fout moet vaststellen en 
dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van deze pas vaststaat indien 
de verwezenlijking van het misdrijf hetzij volgt uit een wetens en willens 
genomen beslissing binnen de rechtspersoon, hetzij het gevolg is van een 
binnen deze rechtspersoon gepleegde nalatigheid  (2). (Art. 5 Strafwetboek)

(v. ; v. T v. e.a. ; voeDerS vaNDroemme N.v.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer van 24 mei 2012.

In memories die aan dit arrest worden gevoegd, voert de eiser I twee 
middelen, de eiser II drie middelen en de eiseres III een middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BeSLISSING vaN HeT Hof

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en 
artikel 14.3.c IVBPR : het arrest oordeelt dat de redelijke termijn niet 
is overschreden en houdt daarbij ook rekening met de procedurestappen 
die door de medebeklaagden werden gezet, terwijl alleen rekening mag 
worden gehouden met de concrete omstandigheden eigen aan iedere 
beklaagde afzonderlijk.

13. Artikel 6.1 EVRM sluit niet uit dat bij de beoordeling van de rede-
lijke termijn de houding van medebeklaagden in aanmerking wordt 

  (1)  Zie : Cass. 9 nov. 2010, AR P.10.0635.N, AC 2010, nr. 665.
  (2)  Zie : Cass. 23 sept. 2008, AR P.08.0857.N, AC 2008, nr. 497.
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genomen in zoverre deze de rechterlijke overheid ertoe noopt de verdere 
behandeling van de zaak te vertragen of uit te stellen.

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

Middelen van de eiser II

Eerste middel

18. Het middel voert schending aan van artikel 14.7 IVBPR en misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem : het arrest veroor-
deelt de eiser II voor de telastlegging C, dat niet aanhangig was gemaakt 
voor de appelrechters en waarvoor hij reeds definitief werd veroordeeld 
in het beroepen vonnis.

19. Wanneer een beklaagde vervolgd wordt wegens twee verschillende 
feiten en hij voor één feit werd vrijgesproken en voor een ander tot straf 
werd veroordeeld, draagt het tot de beslissing over één van die telast-
leggingen beperkt hoger beroep van het openbaar ministerie alleen de 
kennisneming van die beslissing aan de appelrechters op.

20. De eiser werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank te 
Veurne wegens inbreuken op de Wet van 11 juli 1969 betreffend de bestrij-
dingsmiddelen en de grondstoffen voor landbouw, tuinbouw, bosbouw 
en veeteelt (telastlegging C) alsmede voor diverse andere inbreuken 
(telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, D en E).

21. Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Veurne van 3 september 
2010 werd de eiser II vrijgesproken voor wat betreft de telastleggingen 
A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, D en E en veroordeeld uit hoofde van de feiten van 
de telastlegging C. De eerste rechter verklaarde de rechtsvordering van 
de verweerders II.1 en II.2 ontvankelijk doch ongegrond.

22. Op 16 september 2010 tekenden de verweerders II.1 en II.2 hoger 
beroep aan tegen al de beschikkingen van het beroepen vonnis en stelde 
het openbaar ministerie hoger beroep in met vermelding dat het hoger 
beroep werd ingesteld tegen de tussengekomen vrijspraken van onder 
meer de eiser.

23. Hieruit volgt dat de zaak voor het hof van beroep op strafgebied 
niet aanhangig was met betrekking tot de telastlegging C en dat het 
beroepen vonnis dat de eiser aan de telastlegging C schuldig verklaart 
en hem daarvoor tot straf veroordeelt, in zoverre kracht van gewijsde 
heeft.

24. Het arrest oordeelt dat het hoger beroep van het openbaar minis-
terie tijdig en regelmatig naar de vorm werd ingesteld en ontvankelijk 
is. Vervolgens oordeelt het dat de telastleggingen A.1, A.2.(a).1 tot en 
met A.2.(a).14, A.2.(b), A.3, A.4, A.5 en C bewezen zijn, gaat het over 
tot de wijziging van het beroepen vonnis en veroordeelt de eiser II met 
eenparigheid van stemmen voor al die feiten samen tot een zwaardere 
straf.

25. De appelrechters hadden nochtans geen rechtsmacht meer om 
kennis te nemen van de strafvordering over de telastlegging C, welke 
bij hen niet aanhangig was en waarover de eerste rechter bij in kracht 
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van gewijsde gegane beslissing heeft geoordeeld. Ze konden bijgevolg 
de eiser niet een tweede maal aan die telastlegging schuldig verklaren 
en hem wegens de vermengde feiten A.1, A.2.(a).1 tot en met A.2.(a).14, 
A.2.(b), A.3, A.4, A.5 en C veroordelen tot één straf.

Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Middel van de eiseres III

43. Het middel voert schending aan van artikel 5 Strafwetboek, de 
artikelen 1, 2 en 6, eerste lid, Drugwet en artikel 8 van het koninklijk 
besluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband 
met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectieuze, 
anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking (hierna Hormonenbe-
sluit) : het arrest oordeelt dat er binnen de eiseres als rechtspersoon 
onvoldoende aandacht was voor het aanvragen van een algemene vergun-
ning zoals vereist door de Drugwet ; dit oordeel rechtvaardigt enkel het 
besluit dat de eiseres nalatig is geweest en niet dat zij de feiten wetens 
en willens zou hebben gepleegd ; de eiseres wordt onder de telastlegging 
A.1 onder meer vervolgd voor het bezit van hormonale stoffen zonder 
algemene vergunning van de minister van volksgezondheid ; dit misdrijf 
vereist algemeen opzet ook in hoofde van de vervolgde rechtspersoon ; 
bij gebrek aan moreel bestanddeel kan het arrest de telastlegging niet 
bewezen verklaren.

44. Uit artikel 5 Strafwetboek volgt dat het niet volstaat dat de rechter 
vaststelt dat de natuurlijke persoon een fout wetens en willens heeft 
gepleegd. Hij moet ook bij de rechtspersoon de fout vaststellen. De straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid staat pas vast indien de verwezenlij-
king van het misdrijf hetzij volgt uit een wetens en willens genomen 
beslissing binnen de rechtspersoon, hetzij het gevolg is van een binnen 
deze rechtspersoon gepleegde nalatigheid.

45. Voor het vaststellen van dit moreel bestanddeel kan de rechter 
steunen op de gedragingen van de bestuursorganen van de rechtspersoon 
of haar gezagdragers, die onder meer een natuurlijke persoon kunnen zijn.

46. Het arrest oordeelt onder meer :

 — “[De eisers I, II en III] worden te last gelegd het bezit zonder alge-
mene vergunning van een plastieken flacon met een vloeistof die de 
hormonen progesteron en fluogestoneacetaat bevat. De feitelijke gedra-
gingen bestaan erin dat het flacon dat de hormonen bevat door de [eiser 
II] geleverd werd aan de [eiser I] die het voor rekening van de [eiseres] 
liet analyseren.”

— “Uit de dossiergegevens blijkt voldoende, anders dan de eerste rechter 
besliste, dat zowel de [eiser I als de eiser II], bij dit bezit handelden met 
algemeen opzet.”

 — “De analyse van het staal geschiedde voor rekening van de [eiseres]. 
De analyse van het staal dat de hormonen bevat, kaderde in het mengen 
van kruidenmengsels in de veevoeders die de [eiseres] leverde aan 
bepaalde klanten. Het misdrijf heeft aldus een intrinsiek verband met 
de verwezenlijking van haar doel en de waarneming van haar (handels)
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belangen en werd, naar blijkt uit de, hiervoor in het kort geschetste, 
concrete omstandigheden voor haar rekening gepleegd. Binnen de 
[eiseres] was er onvoldoende aandacht voor het aanvragen van een alge-
mene vergunning voor het bezit van middelen en producten die hier-
voor op grond van de Drugwet en het [Hormonenbesluit] in aanmerking 
kwamen, wat een eigen strafrechtelijke fout inhoudt”.

Aldus stelt het arrest vast dat de eiseres strafrechtelijk verantwoorde-
lijk is, niet alleen omdat het misdrijf een intrinsiek verband heeft met 
de verwezenlijking van haar doel en de waarneming van haar belangen, 
en naar blijkt uit de in het arrest geschetste, concrete omstandigheden 
voor haar rekening werd gepleegd, maar ook omdat het bedrijf zo was 
georganiseerd en functioneerde dat de algemene vergunning niet werd 
aangevraagd die vereist was voor de handelingen die de eiser II voor 
haar rekening wetens en willens stelde. Aldus is de beslissing naar recht 
verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

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

Omvang van de cassatie

48. De onwettigheid van de tegen de eiser II uitgesproken straf tast 
de wettigheid van de schuldigverklaring voor de telastleggingen A.1, 
A.2.(a).1 tot en met A.2.(a).14, A.2.(b), A.3, A.4 en A.5 niet aan.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser II schuldig 

verklaart aan de telastlegging C en voor de telastleggingen A.1, A.2.(a).1 
tot en met A.2.(a).14, A.2.(b), A.3, A.4, A.5 en C veroordeelt tot één straf 
en tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Slachtofferfonds.

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

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser II voor het overige.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eisers I en III.
Veroordeelt de eisers I en III tot de kosten van hun cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser II tot twee derden van de kosten van zijn cassatie-

beroep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing in zoverre de zaak betrekking 

heeft op de telastlegging C.
Verwijst voor het overige de aldus beperkte zaak naar het hof van 

beroep te Antwerpen.

30 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
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Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Rieder (bij de 
balie te Gent), mevr. Tritsmans (bij de balie te Gent) en de heer Van 
Bavel (bij de balie te Brussel).

N° 271

2o kamer — 30 april 2013
(P.13.0463.N)

1o oNDerzoek IN STrafzakeN. — BIJzoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN. — 
oBServaTIe. — SPoeDeISeNDe GevaLLeN. — moNDeLINGe maCHTIGING. — arTIkeL 
47sexies, § 5, WeTBoek vaN STrafvorDerING. — ToePaSSINGSGeBIeD.

2o oNDerzoek IN STrafzakeN. — BIJzoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBSer-
vaTIe eN INfILTraTIe. — kamer vaN INBeSCHULDIGINGSTeLLING. — CoNTroLe vaN 
De reGeLmaTIGHeID. — TermIJNeN BINNeN DeWeLke UITSPraak moeT WorDeN 
GeDaaN. — aarD.

3o oNDerzoekSGereCHTeN. — kamer vaN INBeSCHULDIGINGSTeLLING. — 
BIJzoNDere oPSPorINGSmeTHoDeN oBServaTIe eN INfILTraTIe. — CoNTroLe vaN 
De reGeLmaTIGHeID. — TermIJNeN BINNeN DeWeLke UITSPraak moeT WorDeN 
GeDaaN. — aarD.

1o Artikel 47sexies, § 5, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat in 
spoedeisende gevallen de machtiging tot observatie mondeling kan worden 
verstrekt en dat de machtiging zo spoedig mogelijk moet worden bevestigd 
in de vorm bepaald in het eerste lid, is van toepassing zowel op de initiële 
machtiging tot observatie bedoeld in artikel 47sexies, § 2, eerste lid, Wetboek 
van Strafvordering, als op de verlenging van de machtiging tot observatie 
bedoeld in artikel 47sexies, § 6, van dat wetboek ; in de beide gevallen kan 
de observatie immers spoedeisend zijn.

2o en 3o De in artikel 235ter, § 2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijnen van acht dagen of dertig dagen, binnen dewelke de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen over de controle van 
de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infil
tratie, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.

(a. ; S.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 maart 2013.

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

De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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II. BeSLISSING vaN HeT Hof

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

Tweede middel

4. Het middel voert schending aan van artikel 47sexies, § 5, Wetboek 
van Strafvordering.

Eerste onderdeel

5. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat 
de in het middel aangevoerde bepaling ook van toepassing is in geval 
van verlenging van een machtiging tot observatie, terwijl deze bepaling 
enkel van toepassing is op een initiële machtiging tot observatie.

6. Artikel 47sexies, § 5, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “In spoed-
eisende gevallen kan de machtiging tot observatie mondeling worden 
verstrekt. De machtiging moet zo spoedig mogelijk worden bevestigd in 
de vorm bepaald in het eerste lid.”

7. Die bepaling is van toepassing zowel op de initiële machtiging tot 
observatie bedoeld in artikel 47sexies, § 2, eerste lid, Wetboek van Straf-
vordering, als op de verlenging van de machtiging tot observatie bedoeld 
in artikel 47sexies, § 6, van dat wetboek. In de beide gevallen kan de 
observatie immers spoedeisend zijn.

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

Derde middel

12. Het middel voert schending aan van de artikelen 5.3 en 6 EVRM en 
artikel 235ter, § 2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering : het arrest doet 
geen uitspraak binnen de op straffe van nietigheid bepaalde termijn van 
acht dagen na ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie ; 
minstens is de redelijke termijn miskend omdat er een ongeoorloofde 
vertraging was van 8 februari 2013 (datum van de oproeping voor de 
regeling van de rechtspleging) tot 21 februari 2013 (datum van de vorde-
ring van de procureur-generaal op grond van artikel 235ter Wetboek van 
Strafvordering) en van 2 maart 2013 (datum waarop ten laatste diende 
uitspraak gedaan te worden) tot 7 maart 2013 (datum van het arrest).

13. De in artikel 235ter, § 2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijnen van acht dagen of dertig dagen zijn niet voorge-
schreven op straffe van nietigheid.

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
14. In geen van zijn ter rechtszitting van 28 februari 2013 neergelegde 

beroepsconclusies heeft de eiser voor de appelrechters miskenning van 
de redelijke termijn met betrekking tot de periode van 8 februari 2013 
tot 21 februari 2013 aangevoerd, hoewel hij dat kon doen.

In zoverre is het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
15. Niet elke vertraging, hoe gering ook, heeft tot gevolg dat de rede-

lijke termijn is overschreden. Uit de enkele omstandigheid dat de appel-
rechters op 7 maart 2013 uitspraak hebben gedaan, terwijl dit volgens de 
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eiser ten laatste op 2 maart 2013 diende te gebeuren, vermag de eiser niet 
af te leiden dat de appelrechters de redelijke termijn hebben miskend.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

16. 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.

30 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer de Mot (bij de 
balie te Gent).

N° 272

2o kamer — 30 april 2013
(P.13.0634.N)

STrafUITvoerING. — STrafUITvoerINGSreCHTBaNk. — verzoek ToT ToekeN-
NING vaN eeN STrafUITvoerINGSmoDaLITeIT. — verzoeker NIeT IN De TIJDSvoor-
WaarDeN. — BeSLISSING vaN NIeT-oNTvaNkeLIJkHeID. — GeeN verPLICHTING om 
IN HeT voNNIS De DaTUm Te BePaLeN WaaroP eeN NIeUW verzoek kaN INGeDIeND 
WorDeN of eeN NIeUW aDvIeS kaN UITGeBraCHT WorDeN.

De strafuitvoeringsrechtbank die het verzoek tot toekenning van een straf
uitvoeringsmodaliteit als onontvankelijk afwijst omdat de verzoeker niet in 
de tijdsvoorwaarden verkeert om een dergelijk verzoek te formuleren, is niet 
verplicht in haar vonnis de datum te bepalen waarop de veroordeelde een 
nieuw verzoek kan indienen of de datum te bepalen waarop de directeur een 
nieuw advies moet uitbrengen omdat in dat geval deze termijn immers door de 
wet zelf wordt bepaald. (Artt. 23, § 1, en 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering)

(B.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Brussel, van 27 maart 2013.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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II. BeSLISSING vaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 57 Wet Strafuitvoering : het 
vonnis oordeelt dat eisers verzoeken om hem beperkte detentie en elektro-
nisch toezicht toe te kennen onontvankelijk zijn maar laat na de datum te 
bepalen waarop hij een nieuw verzoek kan indienen of waarop de directeur 
een nieuw advies moet uitbrengen ; de wet maakt geen onderscheid tussen 
het niet toekennen van een verzochte strafuitvoeringsmodaliteit omwille 
van onontvankelijkheid, dan wel ongegrondheid van het verzoek.

2. Artikel 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering schrijft voor : “Indien de 
strafuitvoeringsrechtbank de verzochte strafuitvoeringsmodaliteit niet 
toekent, bepaalt zij in haar vonnis de datum waarop de veroordeelde een 
nieuw verzoek kan indienen of de datum waarop de directeur een nieuw 
advies moet uitbrengen”.

3. Deze bepaling wil vermijden dat de verzoeker in het ongewisse wordt 
gelaten over de termijn.

4. Artikel 23, § 1, Wet Strafuitvoering bepaalt : “De beperkte detentie 
en het elektronisch toezicht kunnen worden toegekend aan de veroor-
deelde die :

1o zich, op zes maanden na, in de tijdsvoorwaarden bevindt voor de 
toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling, of

2o veroordeeld is tot één of meer vrijheidsstraffen waarvan het uitvoer-
bare gedeelte niet meer dan drie jaar bedraagt.

De veroordeelde dient bovendien te voldoen aan de voorwaarden die 
bepaald zijn bij artikel 28, § 1, of, in voorkomend geval, bij de arti-
kelen 47, § 1, en 48, § 2. Vier maanden voordat de veroordeelde die gede-
tineerd is zich in de bij § 1, 1o, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht 
de directeur hem schriftelijk in over de mogelijkheid tot het aanvragen 
van een beperkte detentie of een elektronisch toezicht.

De veroordeelde kan vanaf dat moment een schriftelijk verzoek tot 
toekenning van een beperkte detentie of een elektronisch toezicht 
indienen, overeenkomstig de artikelen 29 en 49”.

5. Hieruit volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank die het verzoek tot 
toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit als onontvankelijk 
afwijst omdat de verzoeker niet in de tijdsvoorwaarden verkeert om een 
dergelijk verzoek te formuleren, niet verplicht is in haar vonnis de datum 
te bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de 
datum te bepalen waarom de directeur een nieuw advies moet uitbrengen. 
In dat geval wordt deze termijn immers door de wet zelf bepaald.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

ARREST-2013-04.indb   1065 14/02/14   16:40



1066 ARRESTEN VAN CASSATIE 30.4.13 - N° 272

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

30 april 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Claes (bij de balie 
te Brussel).
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Bevoegdheid en aanleg. — 
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voegdheid. — Volstrekte 
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Persoonlijke). — Hoven en 
rechtbanken. — Raad van 
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Bevoegdheid en aanleg. — 
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de rechtsmacht van de rech-
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Bevoegdheid en aanleg. — Straf-
zaken. — Bevoegdheid. — 
Strafvordering. — Voorrecht 
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singsvoorwaarden. 938
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Openbaar ministerie. 937

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
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ning van een substantieel 
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— Aanhangigmaking. 971
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Bevoegdheid. — Grens. 971
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steld. — Eisers en verweer-
ders. — Gewest. — Waals 
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zijn regering. — Delegatie 
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— Ontvankelijkheid. 903
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— Verzoek tot voorlopige 
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van verwerping vooraleer 
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Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Vereiste ver-
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dering. — Beschikking die 
geen verband houdt met het 
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cijnzen. — Accijnsschuld. 
— Inning. — Bevoegde lid-
staat. 945
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— Douaneschuld. — Inning. 
— Bevoegde lidstaat. 945

Douane en accijnzen. — Dwang-
bevel. — Motiveringsver-
plichting. — Wet Motive-
ring Bestuurshandelingen. 
— Toepasselijkheid. 953

Douane en accijnzen. — Motive-
ringsverplichting. — Schen-
ding. — Gevolgen. 953

Economie. — Wet continuïteit 
ondernemingen. — Gerech-
telijke reorganisatie. — 
Procedure. — Aard. — Aan-
vang. — Einde. — Collectief 
akkoord. 920

Economie. — Wet continuï-
teit ondernemingen. — Ge-
rechtelijke reorganisatie. 
— Procedure. — Belangheb-
bende. — Tussenkomst. — 
Gevolg. 920

Eigendom. — Mede-eigendom. 
— Onrechtmatig gebruik 
van de gemeenschappelijke 
delen door een mede-eige-
naar. — Recht van de indivi-
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gen. — Draagwijdte. — Ge-
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Europees aanhoudingsbevel. 
— Buitenlands bevel tot 
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België. — Voorwaarden. — 
Dubbele strafbaarstelling. 
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— Lijst van misdrijven. 
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— Toezicht op de omschrij-
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Europees aanhoudingsbevel. 
— Inhoud. — Beschrijving 
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— Niet-gepreciseerde aan-
wijzingen of bewijzen van 
schuld. — Gevolgen. 1042

Europees aanhoudingsbevel. — 
Tenuitvoerlegging. — Arti-
kel 5.2 EVRM. — Toepasse-
lijkheid. 1042

Europese unie. — Algemeen. 
— Werkloosheid. — Recht 
op uitkering. — Wachtuit-
keringen. — Gaststaat. — 
Jonge aanvrager staatsbur-
ger van een andere lidstaat. 
— Toelatingsvoorwaarden. 
— Studies. — Discrimina-
tie. — Nationaliteit. — Ar-
tikel 39 van het EG-Verdrag. 
— Toepassing.  875

Europese unie. — Algemeen. 
— Werkloosheid. — Recht 
op uitkering. — Wachtuit-
keringen. — Gaststaat. — 
Jonge aanvrager staatsbur-
ger van een andere lidstaat. 
— Toelatingsvoorwaarden. 
— Studies. — Onderwijsin-
stelling van de ontvangende 
lidstaat. — Werkelijke band 
met de geografische arbeids-
markt. — Artikel 36, § 1, 
eerste lid, 2o, j), van het KB 
van 25 november 1991. — Ar-
tikel 39 van het EG-Verdrag. 
— Gevolgen. 875

Europese unie. — Verdrags-
bepalingen. — Algemeen. — 
Aan partij van een andere 
Lidstaat gerichte vordering 
tot overlegging van con-
tractuele stukken. — Ver-
ordening (EG) nr. 1206/2001 
van de Raad van 28 mei 2001. 
— Artikel 1, § 1. — Draag-
wijdte. — Gevolg.  983
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bepalingen. — Algemeen. — 
Aan partij van een andere 
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— Artikel 1, § 1. — Draag-
wijdte. 983

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gerechtelijk ak-
koord. — Wet continuïteit 

ondernemingen. — Ge-
rechtelijke reorganisatie. 
— Procedure –Belangheb-
bende. — Tussenkomst. — 
Gevolg. 920

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gerechtelijk ak-
koord. — Wet continuïteit 
ondernemingen. — Gerech-
telijke reorganisatie. — 
Procedure. — Aard. — Aan-
vang. — Einde. — Collectief 
akkoord. 920

Gemeenschap en gewest. — Ge-
west. — Waals Gewest. — 
Rechtshandeling als eiser of 
als verweerder. — Cassatie-
verzoekschrift. — Vertegen-
woordiging van het gewest 
door zijn regering. — De-
legatie aan de minister die 
niet bevoegd is voor de aan-
gelegenheid van het aan de 
feitenrechter voorgelegde 
geschil. — Ontvankelijk-
heid. 903

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Rechtsple-
gingsvergoeding. — Erelonen 
en kosten van advocaten. — 
Verhaalbaarheid. — Wet van 
21 april 2007. — Toepassing. 
— Criterium. — Hangende 
zaken. — Begrip. 964

Gezinsbijslag. — Gewaarborgde 
gezinsbijslag. — Werkne-
mers. — Toepassingsvoor-
waarden. 1034

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 10. 
— Gelijkheid. — Voorwaar-
den. — Begrip. 882

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 11. — 
Non discriminatie. — Voor-
waarden. — Begrip. 882

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Ar-
tikel 149. — Onderzoeks-
gerechten. — Europees 
aanhoudingsbevel. — Ten-
uitvoer-legging. — Toepas-
sing. 1042

Hof van assisen. — Behandeling 
ter zitting en tussenarresten. 

verklaring van de jury. — Be-
raadslaging van de jury. — 
Vervanging van een onwel 
geworden gezworene. — Toe-
passelijke procedure. 901

Hof van assisen. — Behandeling 
ter zitting en tussenarresten. 
verklaring van de jury. — Be-
raadslaging van de jury. — 
Vervanging van een plaats-
vervangende gezworene die 
verzocht werd de jury aan te 
vullen. — Toepasselijke pro-
cedure. 901

Hof van assisen. — Behandeling 
ter zitting en tussenarresten. 
verklaring van de jury. — Be-
raadslaging van de jury.- 
Plaatsvervangende gezwo-
rene wordt verzocht de 
jury aan te vullen.- Plaats-
vervangende gezworene 
verklaart dat hij zich niet 
bekwaam acht de zaak te 
berechten. — Geheim van de 
beraadslaging. — Misken-
ning. 901

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbegre-
pen). — Gevolgen. Bevoegd-
heid van de rechter. — Be-
perkt hoger beroep van het 
openbaar ministerie. — Be-
voegdheid van de appelrech-
ter. — Grenzen. 1057

Huur van goederen. — Huis-
huur. — Einde (opzegging. 
Verlenging. Enz). — Vorde-
ring tot ontbinding van de 
overeenkomst. — Eerdere 
regelmatige beëindiging. — 
Gevolg. 1006

Kinderbijslag. — Loontrek-
kenden. — Toepassingsvoor-
waarden. 1034

Koop. — Internationale koop 
van roerende zaken. — Con-
tractuele tekortkoming. — 
Aansprakelijkheid. — Uit-
sluiting. — Verhindering. 
— Begrip. 910

Laster en eerroof. — Laster-
lijke aangifte. — Vervol-
ging. — Bewijslast. — Open-
baar ministerie. 937

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
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deel. Eenheid van opzet. — 
Deelneming. — Opzet. — Be-
grip. 940

Misdrijf. — Algemeen. Be-
grip. Materieel en moreel 
bestanddeel. Eenheid van 
opzet. — Rechtspersoon. 
— Strafrechtelijke verant-
woordelijkheid. — Fout. — 
Moreel bestanddeel. 1057

Misdrijf. — Deelneming. — Da-
ders en mededaders. — Hoe-
danigheid van de beklaagde 
als dader bewezen. — Ver-
plichting de hoedanigheid als 
mededader na te gaan. 898

Misdrijf. — Deelneming. — Me-
dedader. — Voorwaarden. — 
Vrijwillige afstand. — Be-
grip. 940

Misdrijf. — Deelneming. — Op-
zet. — Moreel bestanddeel. 
— Begrip. 940

Misdrijf. — Toerekenbaarheid. 
— Rechtspersonen. — Ge-
lijktijdige strafbaarstelling 
van rechtspersoon en na-
tuurlijke persoon. — Voor-
waarde. — Vaststelling van 
fout. 1057

Misdrijf. — Toerekenbaarheid. 
— Rechtspersonen. — Veref-
fening of ontbinding van de 
rechtspersoon. — Strafvor-
dering. — Verval. — Latere 
uitoefening van de strafvor-
dering. — Voorwaarden. 935

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — On-
derzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Verwijzing naar de feiten-
rechter. — Onaantastbare 
vaststelling van het bestaan 
van bezwaren. 929

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Redelijke 
termijn. — Overschrijding. 
— Rechtsherstel. 1046

Ondernemingsraad en veilig-
heidscomite. — Beschermde 
werknemers. — Vakbonds-
afgevaardigde. — Collectief 
ontslag. — Bescherming te-
gen ontslag. — Collectieve 

arbeidsovereenkomst van 
30 juni 1980. — Toepassing. 
— Voorwaarden.  882

Ondernemingsraad en veilig-
heidscomite. — Verkiezingen. 
— Bedrijfsorganisatie. — 
Algemeen. — Bepaling van 
het aantal mandaten. 922

Onderzoek in strafzaken. — Bij-
zondere opsporingsmetho-
den observatie en infiltratie. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Controle van 
de regelmatigheid. — Ter-
mijnen binnen dewelke uit-
spraak moet worden gedaan. 
— Aard. 1062

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporings-
methoden. — Observatie. 
— Spoedeisende gevallen. 
— Mondelinge machtiging. 
— Artikel 47sexies, § 5, Wet-
boek van Strafvordering. — 
Toepassingsgebied. 1062

Onderzoek in strafzaken. 
— Opsporingsonderzoek. 
— Sociale inspecteurs. — 
Mensenhandel. — Toegang 
tot een bewoonde ruimte 
zonder toestemming van 
de bewoner. — Vereiste van 
een door de onderzoeks-
rechter verleend bevel tot 
huiszoeking. 974

Onderzoeksgerechten. — Eu-
ropees aanhoudingsbevel. 
— Buitenlands bevel tot 
aanhouding.- Procedure 
van tenuitvoerlegging in 
België. — Voorwaarden. — 
Dubbele strafbaarstelling. 
— Vrijstelling van toezicht. 
— Lijst van misdrijven. — 
Toezicht op de omschrij-
ving. — Omvang. 1042

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Bijzondere 
opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie. — Con-
trole van de regelmatigheid. 
— Termijnen binnen de-
welke uitspraak moet wor-
den gedaan. — Aard. 1062

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 

Neerlegging van conclusie. 
— Redengeving. 891

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Verwijzing naar de feiten-
rechter. — Onaantastbare 
vaststelling van het bestaan 
van bezwaren. 929

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Verwijzing naar de fei-
tenrechter. — Vaststelling 
van voldoende bezwaren. — 
Recht van verdediging. 929

Onderzoeksrechter. — Be-
voegdheid. — Verlenen van 
een bevel tot huiszoeking. 
— Omvang van de bevoegd-
heid. 974

Overeenkomst. — Algemene be-
grippen. — Leningsovereen-
komst. — Verplichting tot 
terugbetaling. — Opschor-
tende, louter potestatieve 
voorwaarde waardoor de 
verplichting nietig wordt. 
— Gevolg. 958

Overeenkomst. — Algemene 
begrippen. — Leningsover-
eenkomst. — Vordering tot 
nietigverklaring of tot ver-
nietiging van de lenings-
overeenkomst. — Nietigheid 
van de verplichting tot te-
rugbetaling. — Gevolg. 958

Overeenkomst. — Einde. — 
Huurovereenkomst. — Vor-
dering tot ontbinding van 
de overeenkomst. — Eerdere 
regelmatige beëindiging. — 
Gevolg. 1006

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— Tussen partijen. — Niet-
uitvoering. — Strafbeding. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. 912

Raad van state. — Arrest van 
nietigverklaring van een 
administratieve handeling. 
— Absoluut gezag van ge-
wijsde. — Grondslag. 979

Raad van state. — Arrest van 
nietigverklaring van een ad-
ministratieve handeling. — 
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Bevoegdheid van de rechter. 
— Grenzen. — Gevolg. 979

Raad van state. — Arrest van 
nietigverklaring van een 
administratieve handeling. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. — Grenzen. 979

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Behandeling 
en berechting van de vorde-
ring. — Laattijdige overleg-
ging van stukken. — Sanctie. 
— Ambtshalve weren uit het 
debat. — Begrip. — Opdracht 
van de rechter. 1032

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Onderzoeksge-
rechten. — Regeling van de 
rechtspleging. — Verwijzing 
naar de feitenrechter. — 
Vaststelling van voldoende 
bezwaren. — Gevolg. 929

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Recht op bij-
stand van een advocaat. — 
Cautieplicht. — Zwijgrecht. 
— Draagwijdte.- Persoon die 
belastende verklaringen af-
legt over een derde. — Toe-
passelijkheid. — Uitzonde-
ring. 1046

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Verdrag Rech-
ten van de Mens. — Artikel 
6.3. — Recht op bijstand van 
een advocaat. — Beperking. 
— Voorwaarde. 1045

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Verdrag Rechten 
van de Mens. — Artikel 6.3. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte. 1045

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Be-
handeling en berechting van 
de vordering. — Laattijdige 
overlegging van stukken. 
— Sanctie. — Ambtshalve 
weren uit het debat. — Be-
grip. — Opdracht van de 
rechter. — Recht van verde-
diging. 1032

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Burgerlijke rechtsvor-

dering. — Aansprakelijk-
heid buiten overeenkomst. 
— Rechter. — Bevoegdheid. 
— Toepasselijk materieel 
recht. 969

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 5. — Artikel 5.2. — Toe-
passingsgebied. — Europees 
aanhoudingsbevel. 1042

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Artikel 6.3. — Recht op 
bijstand van een raadsman. 
— Draagwijdte. — Onder-
vraging tijdens voorlopige 
hechtenis. 893

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Arti-
kel 6.3. — Recht op bijstand 
van een raadsman. — Draag-
wijdte. — Polygraaftest.  893

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Onderzoeksgerechten. — 
Europees aanhoudingsbe-
vel. — Tenuitvoerlegging. 
— Toepassing. 1042

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Recht op een eerlijk proces. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte. — Grens. — Voor-
waarde. — Toepassing. 1045

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — Be-
oordeling. — Criteria. — 
Houding van medebeklaag-
den. — Draagwijdte. 1057

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Artikel 
6. — Artikel 6.1. — Redelijke 
termijn. — Overschrijding. 
— Rechtsherstel. — Onaan-
tastbare beoordeling door de 
rechter. 1046

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 

— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Rechts-
herstel. — Strafverminde-
ring. — Begrip.  1046

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Recht van verdediging. — 
Recht op bijstand van een 
advocaat. — Beperking. — 
Voorwaarde. 1045

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Recht van verdediging. — 
Recht op bijstand van een 
advocaat. — Cautieplicht. — 
Zwijgrecht. — Draagwijdte.- 
Persoon die belastende ver-
klaringen aflegt over een 
derde. — Toepasselijkheid. 
— Uitzondering. 1045

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Recht van verdediging. — 
Recht op bijstand van een 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte. 1045

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Algemeen. — 
Burgerlijke beschikkingen 
van het strafvonnis. — Ge-
zag van gewijsde. — Grond. 
— Algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het gezag van 
gewijsde in strafzaken op 
de burgerlijke rechtsvorde-
ring. — Artikel 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek. — 
Onderscheid. 963

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — allerlei. — 
Raad van State. — Arrest 
van nietigverklaring van 
een administratieve hande-
ling. — Bevoegdheid van de 
rechter. — Grenzen. — Ge-
volg.  979

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Burgerlijke 
zaken. — Vonnis. — Tegen-
strijdigheid. — Gevolg. 918

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Raad van State. — Arrest 
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van nietigverklaring van 
een administratieve hande-
ling. — Absoluut gezag van 
gewijsde. — Grondslag. 979

Rechtsbeginselen (algemene). — 
Vreemde wet. — Persoon die 
in het buitenland verblijft. 
— Noodgedwongen schending 
van de wet van zijn verblijf-
plaats door een dwangmaat-
regel met extraterritoriale 
draagwijdte. — Geen mis-
kenning van een algemeen 
rechtsbeginsel. 983

Redenen van vonnissen en ar-
resten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (Geestrijke 
dranken en douane en ac-
cijnzen inbegrepen). — On-
derzoeksgerechten. — Re-
geling van de rechtspleging 
–Neerlegging van conclusie. 
— Redengeving. 891

Samenhang. — Samenhang en 
onsplitsbaarheid. — Uitbrei-
ding van de rechtsmacht 
van de rechter. — Gevolg. 
— Sociale inspecteurs. — 
Machtiging tot huiszoe-
king. — Bevoegdheid van de 
politierechter. — Gemeen-
rechtelijk misdrijf en over-
treding van de sociale wet-
geving. — Uitbreiding van 
bevoegdheid. 975

Sociale zekerheid. — Werkne-
mers. — Bijdrageverminde-
ring. — Zelfde technische 
bedrijfseenheid. — Sociale 
en economische verweven-
heid. — Draagwijdte. 1036

Sociale zekerheid. — Werkne-
mers. — Werkgevers. — Bij-
dragevermindering. — Zelfde 
technische bedrijfseenheid. 
— Voorwaarden. 1036

Stedenbouw. — Bouwvergun-
ning. — Het misdrijf bouwen 
zonder vergunning. — Het 
misdrijf instandhouding van 
een zonder vergunning opge-
trokken bouwwerk. — Hoe-
danigheid van de beklaagde 
als dader bewezen. — Ver-
plichting de hoedanigheid als 
mededader na te gaan. 898

Stedenbouw. — Bouwvergun-
ning. — Het misdrijf bouwen 

zonder vergunning. — Het 
misdrijf instandhouding 
van een zonder vergunning 
opgetrokken bouwwerk. — 
Regularisatieaanvraag. — 
Gevolg. 898

Stedenbouw. — Sancties. — Het 
misdrijf bouwen zonder ver-
gunning. — Het misdrijf in-
standhouding van een zon-
der vergunning opgetrokken 
bouwwerk. — Regularisatie-
aanvraag. — Gevolg. 898

Straf. — Algemeen, straf en 
maatregel, wettigheid. — Ver-
schillende veroordeelden. 
— Hoofdelijke veroordeling 
tot eenzelfde straf. 888

Straf. — Algemeen, straf en 
maatregel, wettigheid. — Alge-
meen. — Redelijke termijn. 
— Overschrijding. — Rechts-
herstel. — Strafverminde-
ring. — Begrip.  1046

Straf. — Andere straffen. — Bij-
zondere verbeurdverklaring. 
— Uit het misdrijf verkregen 
vermogens voordelen. — Ver-
schillende veroordeelden. 
— Facultatieve verbeurdver-
klaring. — Gevolg. 888

Straf. — Andere straffen. — Bij-
zondere verbeurdverklaring. 
— Uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen. — Ver-
schillende veroordeelden. — 
Hoofdelijke veroordeling. — 
Wettigheid.  888

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Peni-
tentiair verlof. — Verzoek. 
— Door de veroordeelde 
gevraagde rechtszitting. — 
Verplichting van de recht-
bank. 973

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Ver-
zoek tot toekenning van een 
strafuitvoeringsmodaliteit. 
— Verzoeker niet in de tijds-
voorwaarden. — Beslissing 
van niet-ontvankelijkhe 
aaid. — Geen verplichting 
om in het vonnis de datum 
te bepalen waarop een nieuw 
verzoek kan ingediend wor-
den of een nieuw advies kan 
uitgebracht worden. 1064

Strafvordering. — Rechts-
personen. — Vereffening of 
ontbinding van de rechts-
persoon. — Latere uitoefe-
ning van de strafvordering. 
— Voorwaarden. 935

Strafvordering. — Verval. — 
Voorstel tot verval van de 
strafvordering tegen beta-
ling van een geldsom. — 
Gevolg. — Voorwaarde. — 
Draagwijdte. 967

Strafvordering. — Verval. — 
Voorstel tot verval van de 
strafvordering tegen betaling 
van een geldsom. — Misdrijf 
dat verplicht bestraft wordt 
met een hoofdstraf en de bij-
komende straf van rijverbod. 
— Toepasselijkheid. 967

Strafvordering. — Voorrecht 
van rechtsmacht. — Toepas-
singsvoorwaarden. 938

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935). — Vonnis-
sen en arresten. Nietighe-
den. — Strafzaken. — Taal 
van de rechtspleging. — Ar-
rest bevat vermeldingen in 
een andere taal. — Beginsel 
van de eenheid van taal. — 
Draagwijdte. 897

Tussenkomst. — Belangheb-
bende. — Wet continuïteit 
ondernemingen. — Gerech-
telijke reorganisatie. — 
Procedure. — Gevolg. 920

Vakbondsafvaardiging. — On-
dernemingsraad en veilig-
heidscomité. — Beschermde 
werknemers. — Vakbonds-
afgevaardigde. — Collectief 
ontslag. — Bescherming te-
gen ontslag. — Collectieve 
arbeidsovereenkomst van 
30 juni 1980. — Toepassing. 
— Voorwaarden. 883

Vervoer. — Goederenvervoer. 
— Landvervoer. Wegver-
voer. — Wegvervoer. — 
CMR. — Opvolgende ver-
voerders. — Vrachtbrief. 
— Overhandiging. 905

Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere. — Allerlei. 
— Onttrekking van de zaak 
aan de rechter. — Advocaat. 
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— Erelonen. — Raad van de 
orde. — Controle. — Burger-
lijke rechter. 914

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Onverdeeld goed. 
–Brandverzekering. — In ei-
gen naam gesloten door een 
mede-eigenaar. — Voorwerp 
van de dekking. 1000

Verzekering. — W.A.M.-verzeke-
ring. — Belgisch Bureau van 
de Autoverzekeraars. — Ge-
lijkstelling met een verzeke-
raar. — Voorwaarden. 996

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Besturen van een 
aan derden toebehorend mo-
torrijtuig. — Toevallig be-
sturen. — Begrip.  1012

Voorlopige hechtenis. — Voor-
lopige invrijheidstelling. 
— Verwerping van het ver-
zoek tot voorlopige invrij-
heidstelling. — Cassatiebe-
roep. — Nieuw verzoek tot 
voorlopige invrijheidstel-
ling. — Cassatieberoep te-
gen beslissing van verwer-
ping vooraleer uitspraak 
over vorig cassatieberoep. 
— Ontvankelijkheid. 933

Voorrecht van rechtsmacht. — 
Strafvordering. — Toepas-
singsvoorwaarden. 938

Vordering in rechte. — Mede-
eigendom. — Onrechtmatig 
gebruik van de gemeen-
schappelijke delen door een 
mede-eigenaar. — Recht 
van de individuele mede-ei-
genaar op een vordering in 
rechte daartegen. — Draag-
wijdte. — Gevolg. 1017

Vreemde wet. — Cassatiemid-
del. — Burgerlijke zaken. 
— Vereiste vermeldingen. 
— Geschonden wettelijke 
bepalingen. — Toepasselijke 
verwijzingsregel. 983

Vreemde wet. — Persoon die in 
het buitenland verblijft. — 
Noodgedwongen schending 
van de wet van zijn verblijf-
plaats door een dwangmaat-
regel met extraterritoriale 
draagwijdte. — Artikel 20, 
tweede lid, van het Wetboek 

van internationaal privaat-
recht. — Draagwijdte. 983

Vreemde wet. — Persoon die in 
het buitenland verblijft. — 
Noodgedwongen schending 
van de wet van zijn verblijf-
plaats door een dwangmaat-
regel met extraterritoriale 
draagwijdte. — Geen mis-
kenning van een algemeen 
rechtsbeginsel. 983

Vreemdelingen. — Mensen-
handel. — Toegang tot een 
bewoonde plaats zonder toe-
stemming van de bewoner. 
— Sociale inspecteurs. — 
Machtiging tot huiszoeking. 
— Bevoegdheid van de poli-
tierechter. — Omvang. 974

Vreemdelingen. — Mensen-
handel. — Toegang tot een 
bewoonde ruimte zonder 
toestemming van de bewo-
ner. — Sociale inspecteurs. 
— Vereiste van een door de 
onderzoeksrechter verleend 
bevel tot huiszoeking. 974

Werkloosheid. — Recht op uit-
kering. — Toelatingsvoor-
waarden. — Wachtuitkerin-
gen. — Begrip. 875

Werkloosheid. — Recht op uit-
kering. — Wachtuitkeringen. 
— Europese Unie. — Gast-
staat. — Jonge aanvrager 
staatsburger van een andere 
lidstaat. — Toelatingsvoor-
waarden. — Studies. — Dis-
criminatie. — Nationaliteit. 
— Artikel 39 van het EG-
Verdrag. — Toepassing. 875

Werkloosheid. — Recht op uit-
kering. — Wachtuitkerin-
gen. — Gaststaat. — Jonge 
aanvrager staatsburger van 
een andere lidstaat. — Toe-
latingsvoorwaarden. — Stu-
dies. — Onderwijsinstelling 
van de ontvangende lid-
staat. — Werkelijke band 
met de geografische arbeids-
markt. — Artikel 36, § 1, 
eerste lid, 2o, j), van het KB 
van 25 november 1991. — Ar-
tikel 39 van het EG-Verdrag. 
— Gevolgen. 875

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking in 

de tijd en in de ruimte. — Wer-
king in de tijd. — Gerechts-
kosten. — Rechtsplegings-
vergoeding. — Erelonen 
en kosten van advocaten. 
— Verhaalbaarheid. — Wet 
van 21 april 2007. — Toepas-
sing. — Criterium. — Han-
gende zaken. — Begrip. 964

Woonplaats. — Onregelmatige 
huiszoeking. — Huiszoe-
king met toestemming van 
een daartoe niet bij wet ge-
machtigde rechter. — Sub-
stantieel vormvereiste dat 
de organisatie van de hoven 
en rechtbanken raakt. — 
Sanctie. — Beoordeling door 
de rechter. 975

Woonplaats. — Toegang tot 
een bewoonde ruimte zon-
der toestemming van de 
bewoner. — Sociale inspec-
teurs. — Machtiging tot 
huiszoeking. — Bevoegdheid 
van de politierechter. — Ge-
meenrechtelijk misdrijf en 
overtreding van de sociale 
wetgeving. — Samenhang en 
onsplitsbaarheid. — Uitbrei-
ding van bevoegdheid. 975

Woonplaats. — Toegang tot 
een bewoonde ruimte zonder 
toestemming van de bewo-
ner. — Sociale inspecteurs. 
— Machtiging tot huiszoe-
king. — Bevoegdheid van de 
politierechter. — Omvang. 
— Mensenhandel. 974

Woonplaats. — Toegang tot 
een bewoonde ruimte zonder 
toestemming van de bewo-
ner. — Sociale inspecteurs. 
— Mensenhandel. — Ver-
eiste van een door de onder-
zoeksrechter verleend bevel 
tot huiszoeking. 974

Woonplaats. — Verlenen van 
een bevel tot huiszoeking. 
— Bevoegdheid van de on-
derzoeksrechter. — Om-
vang. 974

Ziekte- en invaliditeitsverze-
kering. — Algemeen. — Zie-
kenfonds. — Controledienst. 
— Bedrieglijke reclame. — 
Definitie. 916
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