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ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende 

tegensprekelijk arrest/arrest bij verstek t.a.v. 

definitief 

 

R. A.,  

appellant, 

vertegenwoordigd door mr. GEUVENS S. loco mr. OVERSTEYNS Bernadette, advocaat te  

3001 HEVERLEE, Ambachtenlaan 6  

 

 

tegen 

 

BELGISCHE STAAT-FOD JUSTITIE, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, met 

kantoren te 1000 BRUSSEL, Waterloolaan 115, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door mr. GOVAERTS V. loco mr. VERGUCHT Peter, advocaat te  

1700 DILBEEK, Ninoofsesteenweg 255.  

 

 

*** 

* 

 

Na beraad, spreekt het arbeidshof te Brussel volgend arrest uit: 

Gelet op de stukken van rechtspleging, in bijzonder: 
 

- het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, uitgesproken op 
tegenspraak op 9 oktober 2014 door de arbeidsrechtbank Leuven, 1e B kamer (A.R. 
13/1319/A), 

 
- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 24 februari 

2015, 
 

- de conclusies voor de appellant,  
 

- de conclusies voor de geïntimeerde,  
 

- de voorgelegde stukken. 
*** 

* 
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De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare 

terechtzitting van 7 juni 2016, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd 

genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. 

*** 
* 

 

I. FEITEN EN RECHTSPLEGING 

1. Dr. A. R.  werkte reeds geruime tijd als zelfstandige huisarts te Leuven. Vanaf 30 

maart 1984 leverde hij ook prestaties in de gevangenis te Leuven, en dit ter vervanging van 

de daar werkende vaste gevangenisartsen. Voor zijn prestaties ontving hij een fiscale fiche 

281.10 en hij gaf deze fiscaal aan als “wedden en lonen”. 

2. Op 28 augustus 1998 ondertekenden de secretaris-generaal van het ministerie van 

Justitie voor de Belgische Staat en dr. R.  een aannemingsovereenkomst om als zelfstandig 

geneesheer zorgen te verstrekken aan de gedetineerden van Leuven Centraal.                In art. 

3 worden de overeengekomen taken omschreven, waarvoor een vast uurloon werd 

overeengekomen. Dr. R.  stelde zich ook beschikbaar voor dringende oproepen, waarvoor 

een prestatieloon werd bepaald. Ook rond het volgen van vergaderingen en vormings- of 

studiedagen werden specifieke geldelijke afspraken gemaakt. 

3. Op 10 augustus 2010 verzond de raadsman van dr. R.  een brief aan de FOD Justitie, 

waarin hij voorhield dat hij als werknemer in een gezagsverhouding tewerkgesteld was en hij 

vroeg een regularisatie. 
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Op 1 september 2010 antwoordde de FOD Justitie dat hij, gelet op zijn 

aannemingsovereenkomst, als zelfstandige tewerkgesteld was. Om die reden ontving hij op 

dat ogenblik ook fiscale fiches 281.50. 

Op 30 mei 2011 repliceerde de raadsman van dr. R.  dat hij aanvankelijk fiscale fiches 281.10 

ontving en men bleef aandringen op regularisatie als werknemer. 

4. Op 9 augustus 2013 bracht dr. R.  dagvaarding uit lastens de Belgische Staat/FOD 

Justitie om te horen zeggen voor recht  dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst als 

bedienden bestaan had vanaf 30 maart 1984 tot dat ogenblik, minstens van 30 maart 1984 

tot 27 augustus 1998 (behoudens indien er dan een ambtenarenstatuut was geweest) en om 

vervolgens een gedetailleerde afrekeningstaat te zien voorleggen in verband met lonen en 

toebehoren, voorlopig bepaald op € 1 provisioneel, te vermeerderen met intresten en 

kosten: 

Ook werd de afgifte van de juiste sociale en fiscale documenten gevraagd onder verbeurte 

van een dwangsom, samen met de veroordeling tot het voorleggen van bewijs van de RSZ-

regularisaties, onder verbeurte van een dwangsom of onder veroordeling tot betaling van 

schadevergoeding, voorlopig bepaald op € 1 provisioneel, te vermeerderen met intresten. 

5. Met vonnis van 9 oktober 2014 van de arbeidsrechtbank te Leuven werden deze 

vorderingen afgewezen als ontvankelijk, doch ongegrond. In essentie oordeelde de 

rechtbank dat dr. R.  tewerkgesteld was als zelfstandige. De door dr. R.  ingeroepen 

delictuele verjaringstermijn en het voorhanden zijn van een voortgezet misdrijf werd door 
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de eerste rechter niet aanvaard, omdat niet alle constitutieve elementen van het misdrijf 

aangetoond werden. 

6. Met verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het arbeidshof te 

Brussel op 24 februari 2015, tekende dr. R.  hoger beroep aan tegen dit vonnis en hernam hij 

zijn vordering. 

Voor zover als nodig, tekende de FOD Justitie incidenteel beroep aan voor wat betreft de 

verjaring. 

 

II. BEOORDELING 

7. Het hoger beroep werd tijdig en met een naar de vorm regelmatige akte ingesteld, 

wat niet wordt betwist. Hetzelfde geldt voor het incidenteel beroep. 

8. De discussie over de verjaring valt in wezen samen met de grond van de zaak. 

Immers, de FOD Justitie gaat ervan uit dat dr. R.  zelfstandig werkte, zodat de 

sociaalrechtelijke misdrijven, waarop de delictuele verjaring ingevolge voortgezet misdrijf 

steunt, niet van toepassing zijn. Slechts in zoverre schadevergoeding gevorderd wordt, 

verwijst de FOD Justitie naar de verjaringstermijn van art. 100 van de gecoördineerde 

wetten op de Rijkscomptabiliteit; maar ook deze schadevergoeding wordt gevraagd wegens 

overtreding van dezelfde sociaalrechtelijke misdrijven. 

Dr. R.  van zijn kant steunt zich op de kwalificatie van zijn tewerkstelling als werknemer. 

Eerst dient dus te worden nagegaan wat de juiste kwalificatie is. 
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Gelet op de dagvaarding van 9 augustus 2013 is zijn vordering in ondergeschikte orde, die de 

periode van 30 maart 1984 tot 27 augustus 1998 omvat, alleszins verjaard, zowel op basis 

van art. 15 van de arbeidsovereenkomstenwet, de delictuele verjaringstermijn van art. 26 

V.T. W. Sv. als op basis van art. 100 van de gecoördineerde wetten van de Rijkscomptabiliteit 

(voor zover een buitencontractuele schadevergoeding wordt gevraagd). 

9. Verder maakt dr. R.  een onderscheid tussen de periodes vóór en na de 

aannemingsovereenkomst van 28 augustus 1998; nochtans erkent hij dat hij gedurende zijn 

ganse tewerkstelling steeds op nagenoeg dezelfde manier gewerkt heeft (p.11 van zijn 

syntheseconclusie van 10 maart 2016). Voor de concrete beoordeling van zijn arbeidsrelatie 

moet dit onderscheid dan ook niet worden gemaakt en is het zonder belang. 

10. De vordering van dr. R.  heeft in hoofdorde betrekking op de periode van 30 maart 

1984 tot op heden.  

11. Dr. R.  baseert zich voor de kwalificatie van zijn arbeidsrelatie op titel XIII van de 

Programmawet I van 27 december 2006 (BS 28 december 2006) m.b.t. de aard van de 

arbeidsrelaties – hierna aangeduid als Arbeidsrelatieswet. Deze wet is in werking getreden 

op 1 januari 2007 en is daardoor niet van toepassing op arbeidsrelaties, die vóór die datum 

beëindigd zijn. Maar op grond van art. 2 BW is ze ook van toepassing op de toekomstige 

gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren 

onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan 

onherroepelijk vastgestelde rechten (Cass. 12 maart 2012, JTT 2012, 280). 
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12. Alleszins volgt uit de Memorie van Toelichting van de arbeidsrelatieswet dat ze geen 

verandering beoogde met betrekking tot de algemene principes zoals zij volgden uit de tot 

dan toe geldende rechtspraak (Parl. St. Kamer 2006-2007, 51/2773/01, 204-205; W. VAN 

EECKHOUTTE en G. DE MAESENEIRE, “Arbeidsrelatiewet” , NJW. 2007, 100-101). 

13. Uit de kwalificatiearresten van het Hof van Cassatie volgde reeds dat de door partijen 

gekozen kwalificatie maar kan gewijzigd worden indien de elementen die voorgebracht 

worden de conventionele kwalificatie niet uitsluiten (Cass. 23 februari 2002, JTT 2003, 271; 

Cass. 28 april 2003, JTT 2003, 261; Cass. 8 december 2003, JTT 2004, 122; Cass. 3 mei 2004, 

RW 2004–05, 1220; Cass. 6 december 2004, NJW 2005, 95, 21; Cass. 20 maart 2006, JTT 

2006, 295, Cass. 22 mei 2006, Soc. Kron. 2007, 164; Cass. 5 februari 2007, RW 2007-08, 781 

met noot K. Nevens; Cass. 11 februari 2008, JTT 2009, 4 met noot; vgl. Cass.18 oktober 2010, 

JTT 2011,22; Cass. 6 december 2010, S.10.0073. N, www.cass.be). 

14. Hieruit vloeit voort dat de criteria uit de arbeidsrelatieswet samen met de zgn. 

kwalificatiearresten als leidraad kunnen genomen worden, zeker wanneer men gans de 

tewerkstellingsperiode van 30 maart 1984 tot op heden moet evalueren. 

15. Dr. R.  houdt voor dat de partijen bij de aanvang gekozen hebben voor een 

kwalificatie als werknemer, gelet op de afgifte door de FOD Justitie van de fiscale fiches 

281.10 en de daaruit voortvloeiende fiscale aangifte als lonen en wedden. 

16. Hierbij veronachtzaamt hij dat art. 333 §3 van de arbeidsrelatieswet  bepaalt dat de 

wijze waarop de inkomsten bij de fiscale administratie worden aangegeven op zichzelf 

genomen niet bij machte zijn om de arbeidsrelatie adequaat te kwalificeren. Buiten de 

http://www.cass.be/
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fiscale fiches brengt dr. R.  voor de periode van 30 maart 1984 tot 27 augustus 1998 zo goed 

als geen andere relevante elementen aan, die op een keuze voor een 

werknemersverhouding zouden wijzen. 

17. De enige expliciete overeenkomst die partijen hebben gesloten, is  de 

aannemingsovereenkomst van 28 augustus 1998, waarin uitdrukkelijk gekozen wordt voor 

een kwalificatie als zelfstandige geneesheer. Deze overeenkomst bepaalt geen 

ingangsdatum en partijen hebben klaarblijkelijk hun tot dan toe mondelinge afspraken 

schriftelijk verwoord. Immers, er is geen betwisting dat ook voordien steeds op nagenoeg 

dezelfde manier gewerkt werd (zie randnummer 9).  

18. Dr. R.  heeft tot aan de brief van zijn raadsman van 10 augustus 2010 gedurende 

bijna 4 jaar geen enkele opmerking laten horen op deze gekozen samenwerkingsvorm en het 

is dan ook ongeloofwaardig dat hij nu wil voorhouden dat deze overeenkomst met een 

wilsgebrek zou behept zijn, omdat hij omwille van zijn beweerde ondergeschiktheid onder 

dwang zou hebben gecontracteerd. 

19. Dwang bestaat uit het uitoefenen van een fysieke of morele dwang, minstens uit de 

dreiging daarmee. Het geweld moet van dien aard zijn dat het op een redelijk mens indruk 

moet maken en hem kan doen vrezen dat hij zelf of zijn vermogen aan een aanzienlijk en 

dadelijk kwaad is blootgesteld. Hierbij wordt gelet op de leeftijd, het geslacht en de stand 

van de personen (art. 1112 BW).  

Morele dwang tast de geldigheid van de toestemming slechts aan voor zover hij 

onrechtmatig of ongeoorloofd is (Cass. 7 november 1977, JTT 1978, 45; Cass. 12 mei 1980, 
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JTT 1981, 169; Cass. 23 maart 1998, JTT 1998, 378; Soc. Kron. 1999, 230 met noot;  Cass. 15 

mei 2000, JTT 2000, 371 met noot; Soc. Kron. 2004, 17 met noot). 

Dwang bij het ondertekenen van contracten zal moeilijker aannemelijk zijn bij iemand die op 

grond van zijn professionele loopbaan en beroepskwalificaties gewoon is om de juridische 

draagwijdte van beoordelingen en engagementen in te zien (Arbh. Brussel 12 januari 2016, 

AR 2014/AB/1065). 

20. Als arts, die reeds jaren de werkwijzen en gewoonten van het gevangeniswezen 

kende, kan geen dwang aangenomen worden, wanneer dr. R.  een overeenkomst tekent, 

waarin hij bevestigt dat hij als zelfstandig gevangenisarts werkt. Hij breng alleszins geen 

relevante elementen aan die hierop geloofwaardig zouden kunnen wijzen. 

21. Ten onrechte wil hij in de besluiten van de FOD Justitie voor de eerste rechter een 

gerechtelijke bekentenis lezen als zou de FOD een tewerkstelling als werknemer van 30 

maart 1984 tot 27 augustus 1998 hebben bevestigd. 

In de eerste conclusie wordt immers enkel verwezen naar de feitelijke elementen sedert de 

bewuste overeenkomst van 28 augustus 1998, zonder dat daaruit af te leiden valt dat de 

partijen voordien in een andere arbeidsrelatie dan de gekozen zelfstandigenverhouding 

zouden gewerkt hebben.  

In de aanvullende conclusie vergeet dr. R.  het woordje ‘minstens’ te citeren, waarmee 

gezegd wordt dat alleszins vanaf de aannemingsovereenkomst van een 

zelfstandigenverhouding moet worden aangegaan, maar het woordje ‘minstens’ drukt uit 

dat dit in hoofde van de FOD daarvóór evenzo was. 
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22. Nu de enige uitgedrukte wil deze van een aannemingsovereenkomst als zelfstandige 

is, dient te worden nagegaan of de organisatie van de werktijd en van het werk een 

voldoende vrijheid inhield en of er hiërarchische controle kon worden uitgeoefend (art. 333 

§1 arbeidsrelatieswet). 

De organisatie van de werktijd 

23. In de aannemingsovereenkomst wordt wel een dagelijkse consultatie afgesproken 

met een maximum van 30 te vergoeden uren voor ‘consultaties 0’ en 30 uren voor 

‘consultaties 1’. Wanneer deze uren moeten worden gepresteerd wordt niet bepaald. 

Dr. R.  combineerde zijn prestaties in de gevangenis met zijn zelfstandige huisartsenpraktijk 

met dagelijkse vaste raadplegingsuren van maandag tot donderdag  en elke avond en 

zaterdag mogelijkheid tot afspraak. Het is logisch dat zijn gevangeniswerk buiten deze uren 

plaats vond en dat hij deze zelf flexibel kon bepalen en aanpaste aan het werk in zijn 

privépraktijk.. 

Terecht wijst de FOD Justitie erop dat hij zijn gevangeniswerk telkens om 7.30 u aanving, 

maar het eind uur was niet uniform en varieerde tussen 9 u. en 9.45 u (stuk 14 dr. R. ). Dr. R.  

geeft overigens zelf aan dat hij dit eind uur liet afhangen van het begin uur van zijn 

consultaties thuis. 

Naast de dagelijkse consultaties ging hij akkoord om de continuïteit van de zorgverstrekking 

te verzekeren, maar voor deze dringende oproepen werd hij per prestatie vergoed. 

Uiteraard gebeurde dit niet binnen een vaste werktijd. Hetzelfde geldt voor de vormings- of 
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studiedagen en de vergaderingen, waartoe hij zich verbond, maar waarvoor specifieke 

vergoedingsafspraken golden. 

Voor de avondprestaties werden de gevangenisartsen uitgenodigd, wat niet op een 

verplichting wijst. Dit is logisch gelet op het uithangbord van dr. R. , waarop hij vermeldt dat 

hij ’s avond op afspraak werkt in zijn privépraktijk. 

De gekozen kwalificatie van zelfstandige wordt dus niet tegengesproken door de organisatie 

van de werktijd. 

24. Er is overigens geen enkel element dat er op wijst dat dr. R.  zijn afwezigheden zou 

moeten verantwoorden of dat hij zou rekening moeten houden met vaste regels rond verlof 

of vakantie (vgl. Parl. St. Kamer 2006-07, 51 2773/1, 216). 

25. De vrijheid in organisatie van de werktijd wordt niet tenietgedaan door de registratie 

in het online systeem Epicure vanuit een vaste computer in de gevangenis. Terecht wijst de 

eerste rechter op de specifieke veiligheidssituatie in een gevangenis, die enige 

aanwezigheidsregistratie noodzakelijk maakt, maar ook voorzag de 

aannemingsovereenkomst in een vergoeding per uur voor de dagelijkse consultaties, zodat 

deze tijden dienden genoteerd te zijn. 

De organisatie van het werk 

26. Als voorbeelden van beperking van de vrijheid tot organisatie van het werk, vermeldt 

de Memorie van Toelichting bij de arbeidsrelatieswet: de precieze omschrijving van de taken 

die door de medecontractant moeten worden vervuld en het bestaan van precieze 

onderrichtingen en beslissingen van een hiërarchische meerdere. Niet als aanwijzing van 
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gezag moet worden beschouwd: algemene onderrichtingen, verplichtingen en richtlijnen die 

het gevolg zijn van de aard van de uitgeoefende activiteit of die noodzakelijk zijn voor het 

verwezenlijken van een vastgesteld resultaat (Parl. St. Kamer 2006-07, 51 2773/1, 217). 

27. Dr. R.  verwijst voornamelijk naar zijn stukken 10 tot 14, doch dit betreffen algemene 

richtlijnen, die volgens de Memorie van Toelichting geen aanwijzing van gezag inhouden. Het 

specifieke gevangeniswerk, waarvoor dr. R.  een aannemingsovereenkomst had afgesloten, 

vereist uiteraard dergelijke onderrichtingen en afspraken, die inherent zijn aan de 

gezondheidszorg in dergelijke instelling. 

- Stuk 10 bevat tariefafspraken 

- Stuk 11 is de reactie van de adviseur-generaal op foutieve persberichten over de 

betalingsproblematiek, de afschaffing van de wachtvergoedingen, het gesloten formularium 

en de administratieve en medisch deontologische aansturing van de dienst. 

- Stuk 12 betreft afspraken rond de wachtdiensten van de huisartsen tussen 20 en 8 

uur. Opvallend is dat daarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen artsen die hebben 

aangegeven telefonisch wel oproepbaar te zijn en artsen die aangeven dit niet te zijn. Dat 

wijst juist op een vrije keuzemogelijkheid. 

- Stuk 13 is gericht aan de directeur van de gevangenis en wordt enkel ter info aan de 

gevangenisarts meegedeeld. Het betreft richtlijnen voor rekenplichtigen betreffende 

Factumed, zijnde een intranetsysteem voor bestellingen en facturatie van geneesmiddelen. 

Uiteraard betreft dit opnieuw richtlijnen die het gevolg zijn van de uitgeoefende activiteit, 

die de organisatie van het overeengekomen werk als dusdanig niet conditioneren. 
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- Stuk 14 betreft de opgave van de reële prestaties in uitvoering van de afspraken in de 

aannemingsovereenkomst. Zo vermeldt de Memorie van Toelichting bij de 

arbeidsrelatieswet uitdrukkelijk dat voor de partij die als ondernemer in een 

aannemingsovereenkomst wordt gekwalificeerd en die effectief over een bepaalde graad 

van vrijheid m.b.t. de organisatie en de praktische uitvoering van het werk beschikt, maar 

die rekenschap over haar tijdsgebruik moet afleggen aan de opdrachtgever, als zodanig niet 

in een band van ondergeschiktheid werkt (Parl. St. Kamer 2006-07, 51 2773/1, 216). 

- Ook de voorgelegde debet-fiches zijn een ontvangstbewijs voor levering van 

goederen en medische prestaties, die overeenkomen met de vergoedingsregeling, zoals in 

de aannemingsovereenkomst bedongen. 

De door dr. R.  voorgelegde stukken en elementen sluiten de zelfstandige arbeidsrelatie 

geenszins uit en wijzen op een vrijheid in de organisatie van de afgesproken zorg. 

De mogelijkheid van hiërarchische controle 

28. In de Memorie van Toelichting wordt hiervoor verwezen naar de mogelijkheid om 

interne sancties of tuchtsancties op te leggen (Parl. St. Kamer 2006-07, 51 2773/1, 217-218). 

Terecht wijzen de auteurs W. van Eeckhoutte en G. De Maeseneire op een mogelijke 

misvatting hierover: 

Controle wordt in de wet beperkt tot hiërarchische controle, dit wil zeggen controle die 

steunt op een rang, een positie. Komt aldus alleen in aanmerking, controle die is ingegeven 

door het feit dat men als ‘meerdere’ het recht daartoe heeft. Bestaat tussen de 

contractspartijen geen hiërarchisch verband, dan is per definitie geen hiërarchische controle 
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mogelijk. Ook mag men de vergissing niet begaan uit het bestaan van controle een 

hiërarchisch verband af te leiden… (W. VAN EECKHOUTTE en G. DE MAESENEIRE,                                          

“ Arbeidsrelatieswet”, NJW 2007, 110, nr. 60). 

29. In art. 2 van de aannemingsovereenkomst wordt enkel gesproken over de 

administratieve leiding van de directeur van de inrichting. Uiteraard vereist een gevangenis 

omwille van zijn beslotenheid een administratieve omkadering en regelgeving. Daaraan kan 

elke zelfstandige, die in de gevangenis werkt, zich niet onttrekken, maar dit houdt niet in dat 

de betrokkene onder een hiërarchische controle valt in de zin dat er interne sancties of 

tuchtsancties zouden kunnen worden opgelegd. Alleszins geeft het dossier geen blijk van 

deze mogelijkheid t.a.v. dr. R. . Elke overeenkomst, ook deze tot het leveren van zelfstandige 

prestaties, kan worden beëindigd, maar deze mogelijkheid  wijst niet op gezagsuitoefening 

door de opdrachtgever. 

Dr. R.  houdt ten onrechte voor dat hij in ondergeschikt verband zou werken en hij beroept 

zich daarvoor op een kringredenering, wanneer hij daaruit vervolgens een hiërarchische 

controle wil afleiden. 

30. Het feit dat andere gevangenisartsen wel gekozen hebben, hetzij voor het 

ambtenarenstatuut, hetzij voor een tewerkstelling als bediende, doet daaraan geen afbreuk. 

Ook de overige elementen die dr. R.  aanhaalt, weerleggen bovenstaande beoordeling niet. 

31. Hieruit vloeit voort dat dr. R.  zijn prestaties leverde als zelfstandige, zodat zijn 

vordering terecht ongegrond werd verklaard. Zijn middelen 2 tot 6, die gebaseerd zijn op 

een tewerkstelling als werknemer, zijn ongegrond. Het hoger beroep is daardoor ongegrond. 
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OM DEZE REDENEN 

HET ARBEIDSHOF 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals tot op 

heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24, 

Rechtsprekend op tegenspraak, 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond. 

Bevestigt het bestreden vonnis. 

Legt de gerechtskosten van het hoger beroep ten laste van dr. R. , deze vereffend aan de 

zijde van de Belgische Staat op: 

rechtsplegingsvergoeding beroep €  1.440. 

 

 

 

 

Aldus gewezen en ondertekend door de derde kamer van het Arbeidshof te Brussel, 

samengesteld uit: 

Lieven LENAERTS,   kamervoorzitter,  
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Hans VERMEULEN,   raadsheer in sociale zaken, werkgever,  
Joseph DIRIX,      raadsheer in sociale zaken, werknemer-bediende, 
bijgestaan door :  
Kelly CUVELIER,    griffier. 
 
 
 
 
 
 
Lieven LENAERTS ,   Kelly CUVELIER, 
 
 
 
 
 
 
Hans VERMEULEN,   Joseph DIRIX. 
 
 
en uitgesproken op de buitengewone openbare terechtzitting van dinsdag 5 juli 2016 door: 

 

Lieven LENAERTS, kamervoorzitter,  

bijgestaan door 

Dirk DE RAEDT, griffier. 

 

 

 

 

Lieven LENAERTS,   Dirk DE RAEDT. 

 


